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Formular nr. 1 

Operator economic, 

________________________ 

(denumirea/numele) 

DECLARAŢIE privind 

neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea 98/2016 

 

Subsemnatul ............................................. reprezentant împuternicit al S.C. 

............................................. S.R.L., cu sediul social in ............................................., cod 

postal ............................................., județul ............................................., înregistrataă la 

Oficiul Registrului Comerțului ............................................., număr de înmatriculare 

............................................., CUI: ............................................., declar că informaţiile 

furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are 

dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente 

doveditoare de care dispun. 

 

Subsemnatul ............................................. reprezentant împuternicit al S.C. 

............................................. S.R.L., cu sediul social în ............................................., cod 

poștal ............................................., județul ............................................., înregistrată la Oficiul 

Registrului Comerțului ............................................., număr de înmatriculare 

............................................., CUI: .............................................,, în calitate de 

ofertant/subcontractant/terț susținător la procedura de cerere de oferte – anunt de participare 

simplificat nr. ........................, pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca 

obiect ........................, codul CPV ........................ (Rev.2), la data de ........................, 

organizată de ........................, declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii din 

procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu 

mă aflu în situaţiile  reglementate la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, 

respectiv: 

Nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea 

uneia dintre următoarele infracţiuni:  

      a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 

286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 

corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 

condamnat; 

     b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289 - 294 din Legeanr. 286/2009, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie 

prevăzute de art. 10 - 13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea 

faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 

corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 

condamnat;  

     c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18^1 

- 18^5 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 

corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 

condamnat; 

     d) acte de terorism, prevăzute de art. 32 - 35 şi art. 37 - 38 din Legea nr. 535/2004 privind 

prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de 

dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator 

economic a fost condamnat;  

     e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi 

sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi 



combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, saufinanţarea 

terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările 

ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care 

respectivul operator economic a fost condamnat;  

       f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209 - 217 din Legea nr. 

286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 

legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fostcondamnat;  

       g) fraudă, însensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale 

Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995. 

      (2) Obligaţia de a exclude din procedura de atribuire un operator economic, în 

conformitate cu dispoziţiile alin. (1), se aplică şi în cazul în care persoana condamnată printr-

o hotărâre definitivă este membru al organului de administrare al respectivului operator 

economic sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul 

acestuia.Subsemnatul declar că informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare 

detaliu si înteleg sus. 

       Înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării si 

confirmării declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

Declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi 

sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice ca în organele de administrare, de 

conducere sau de supraveghere ale S.C. ............................. S.R.L., cu sediul social 

......................, cod poștal ................, județul .................., înregistrată la Oficiul Registrului 

Comerțului............................, număr de înmatriculare ........................., CUI: ......................, nu 

sunt persoane condamnate printr-o hotărâre definitivă pentru infracțiunile menționate mai sus. 

Declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi 

sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice ca in cadrul S.C. ............................. 

S.R.L., cu sediul social ......................, cod poștal ................, județul .................., înregistrată 

la Oficiul Registrului Comerțului, număr de înmatriculare ........................., CUI: 

......................, nu sunt persoane condamnate printr-o hotărâre definitivă care să dețină putere 

de reprezentare, de decizie sau de control pentru infracțiunile menționate mai sus. 

         În cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 

încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații. 

 Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art. 326 «Falsul în Declaraţii» 

din Codul Penal referitor la «Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ 

sau instituţii de stat ori unei alte unităţi dintre cele la care se refera art. 175, în vederea 

producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori 

împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte 

cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda». 

 

 

Data :[ZZ.LL.AAAA] 

(numele şi prenume)____________________, (semnatura şi ştampliă), in calitate de 

__________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele 

____________________________________. 

(denumire/nume operator economic) 

 

 

 

 

 

 



Formular nr. 2 

Operator economic, 

________________________ 

(denumirea/numele) 

DECLARAŢIE privind 

neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea 98/2016 

 

Subsemnatul ............................................. reprezentant împuternicit al S.C. 

............................................. S.R.L., cu sediul social în ............................................., cod 

poștal ............................................., județul ............................................., înregistrată la Oficiul 

Registrului Comerțului ............................................., număr de înmatriculare 

............................................., CUI: ............................................., declar că informaţiile 

furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are 

dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente 

doveditoare de care dispun. 

 

Subsemnatul ............................................. reprezentant împuternicit al S.C. 

............................................. S.R.L., cu sediul social în ............................................., cod 

poștal ............................................., județul ............................................., înregistrată la Oficiul 

Registrului Comerțului ............................................., număr de înmatriculare 

............................................., CUI: .............................................,, în calitate de 

ofertant/subcontractant/terț susținător la procedura de cerere de oferte – anunț de participare 

simplificat nr. ........................, pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca 

obiect ........................, codul CPV ........................ (Rev.2), la data de ........................, 

organizată de ........................, declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii din 

procedura şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţiile  

reglementate la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice respectiv nu ma aflu 

in aituatia de a-mi fi încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor 

la bugetul general consolidat, iar acest lucru sa fi  fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească 

sau decizie administrativă cu caracter definitiv şi obligatoriu în conformitate cu legea statului 

în care in calitate de operator economic sunt înfiinţat. 

Declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie 

publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice ca in organele de 

administrare, de conduceresau de supraveghere ale S.C. ............................................. S.R.L., 

cu sediul social in ............................................., cod poștal ............................................., 

județul ............................................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului 

............................................., numar de înmatriculare ............................................., CUI: 

............................................. nu sunt persoane condamnate printr-o hotărâre definitivă pentru 

infracțiunile menționate mai sus. 

Declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie 

publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice ca în cadrul al S.C. 

............................................. S.R.L., cu sediul social in ............................................., cod 

poștal ............................................., județul ............................................., înregistrată la Oficiul 

Registrului Comerțului ............................................., numar de înmatriculare 

............................................., CUI: ............................................. nu sunt persoane condamnate 

printr-o hotărâre definitivă care sa detine putere de reprezentare, de decizie sau de control 

pentru infractiunile mentionate mai sus. 

Înteleg că în cazul în care această declaratie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil 

de încălcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul în declaratii. 



Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art. 326 «Falsul în Declaraţii» 

din Codul Penal referitor la «Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ 

sau instituţii de stat ori unei alte unităţi dintre cele la care se refera art. 175, în vederea 

producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori 

împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte 

cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda». 

Data :[ZZ.LL.AAAA] 

(numele şi prenume)____________________, (semnatura şi ştampliă), in calitate de 

__________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele 

____________________________________. 

(denumire/nume operator economic) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formular nr. 3 

Operator economic, 

________________________ 

(denumirea/numele) 

DECLARAŢIE privind 

neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea 98/2016 

 

Subsemnatul ............................................. reprezentant împuternicit al S.C. 

............................................. S.R.L., cu sediul social în ............................................., cod 

poștal ............................................., județul ............................................., înregistrată la Oficiul 

Registrului Comerțului ............................................., număr de înmatriculare 

............................................., CUI: .............................................,, în calitate de 

ofertant/subcontractant/terț susținător la procedura de cerere de oferte – anunț de participare 

simplificat nr. ........................, pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca 

obiect ........................, codul CPV ........................ (Rev.2), la data de ........................, 

organizată de ........................, declar in numele ofertantului, sub sancţiunea falsului în 

declaraţii, ca NU ne aflam in nici una dintre situaţiile menţionate in cadrul articolului 167 din 

Legea 98/2016: 

a) a încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate 

demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor 

competente prin care se constată încălcarea acestor obligaţii;  

b) se află în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în 

încetarea activităţii; 

c) a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar 

autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum 

ar fi o decizie a unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative; 

d) autoritatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informaţii concrete pentru 

a considera că operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care 

vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 

e) se află într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura 

în cauză, iar această situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin 

severe; 

f) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de 

atribuire a condus la o distorsionare a concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată 

prin alte măsuri mai puţin severe; 

g) operatorul economic şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-

i reveneau în cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale 

sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea 

anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile; 

h) operatorul economic s-a făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul 

informaţiilor transmise la solicitarea autorităţii contractante în scopul verificării absenţei 

motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, nu a prezentat 

aceste informaţii sau nu este în măsură să prezinte documentele justificative solicitate; 

i) operatorul economic a încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional 

al autorităţii contractante, să obţină informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje 

nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijenţă informaţii eronate 

care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind 

excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia 

sau atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către respectivul operator 

economic. 



În cazul în care pe parcursul derulării procedurii de achiziţie publică ne vom afla în 

una dintre situaţiile menţionate mai sus, ne obligam să anunţam această situaţie imediat ce a 

apărut. 

Înţeleg că în caz contrar vom suporta sancţiunile legii. 

 

 

Data :[ZZ.LL.AAAA] 

(numele şi prenume)____________________, (semnatura şi ştampliă), in calitate de 

__________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele 

____________________________________. 

(denumire/nume operator economic) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formular nr. 4 

Operator economic, 

________________________ 

(denumirea/numele) 

DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în prevederile art. 59 și 60 din Legea 98/2016 

 

Subsemnatul _____________________________ (denumirea / numele si sediu/adresa 

operatorului economic ) în calitate de ________________ al Ofertantul / Candidatul / 

Ofertantul asociat / Subcontractantul / Tert sustinator la procedura de atribuire 

___________________________________________ declar pe propria raspundere, sub 

sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca că nu mă incadrez in nici una din 

următoarele situaţii prevazute la art. 59 si art 60 alin. 1 din Legea 98/2016, respectiv: 

- Nu deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre 

ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte 

din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre 

ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi; 

- Nu sunt soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte 

din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre 

ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi; 

- Nu am, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori 

mă aflu într-o altă situaţie de natură să îmi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe 

parcursul procesului de evaluare; 

- Nu am drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de 

supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau 

afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu 

funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie 

implicat în procedura de atribuire; 

- Nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului 

persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în 

relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al 

furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire. 

Persoanele ce dețin funcții de decizie în cadrul Autorității Contractante sunt 

următoarele: 

1. Barariu Constantin - Primar, 2. Agavriloaei Mihai - Viceprimar, 3. Calinciuc Ioan – 

Secretarul comunei, 4. Calinciuc Valentina-Ionela – Inspector în cadrul aparatului de 

specialitate, 5. Amanolesei Radu – Consilier local, 6. Barbosu Stelian – Consilier local, 7. 

Calinicic Stefan – Consilier local, 8. Chirila Liviu – Consilier local, 9. Bărboșelu Viorel local, 

10. Dumistracel Georgel – Consilier local, 11. Iavni Viorel – Consilier local, 12. Matei 

Angelica-Lenuta – Consilier local, 13. Orhei Constantin – Consilier local, 14. Orhei Razvan – 

Consilier local, 15. Prorocu Liviu – Consilier local, 16. Rusu Sorin-Ioan – Consilier local, 17. 

Sfichi Virgil – Consilier local, 18. Ursaciuc Gheorghe – Consilier local, 19. Stoica Gheorghe 

– Responsabil achizitii publice, 20. Caprian Elena – Consilier în cadrul aparatului de 

specialitate, 21. Moscaliuc Ionel – Consilier în cadrul aparatului de specialitate, 22. Gradinaru 

Iuliana – Consilier în cadrul aparatului de specialitate. 

Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni 

modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a 

contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe 

parcursul derulării contractului de achiziţie publică. 



    De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 

declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în 

scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 

 

Data :[ZZ.LL.AAAA] 

(numele şi prenume)____________________, (semnatura şi ştampliă), in calitate de 

__________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele 

____________________________________. 

(denumire/nume operator economic) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Formular nr. 5 

Operator  economic 

............................... 

(denumirea/numele) 

 

OFERTĂ 

 

 

Către .................................................................................................... 

     (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

 

1. După examinarea documentației de atribuire și înțelegerea completă a cerințelor din Caietul 

de Sarcini, subsemnatul/subsemnații, reprezentanți ai Ofertantului .......................................... 

[denumirea/numele ofertantului] ne angajăm să semnăm 

contractul__________________________ [introduceți denumirea contractului] să demarăm, 

să executăm și să finalizăm lucrările specificate în acesta, în conformitate cu cerințele din 

documentația de atribuire și cu propunerea noastră tehnică anexată, la prețurile specificate mai 

jos, după cum reies din propunerea noastră financiară.  

Prin propunerea noastră financiară, pentru lucrările descrise în documentația tehnică oferim 

un preț total de ______________ [introduceți suma în cifre și litere și moneda – din 

propunerea financiară], fără TVA,  plătibilă după recepţia lucrărilor, la care se adaugă TVA 

în valoare de _________________ [introduceți suma în cifre și litere și moneda].  

2. Subsemnatul/subsemnații declarăm că:  

a. Am examinat conținutul documentaţiei de atribuire, precum și toate răspunsurile la 

solicitările de clarificări comunicate până la data depunerii ofertelor și îl acceptăm în 

totalitate, fără nicio rezervă sau restricție;  

b. Suntem de acord ca oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada de ____________ 

[introduceți numărul] zile, de la data limita de depunere a ofertelor, respectiv până la data de 

________[ziua/luna/anul] și oferta va rămâne obligatorie pentru noi şi că poate fi acceptată în 

orice moment înainte de expirarea perioadei menţionate.  

c. Am înțeles și am acceptat prevederile legislației achizițiilor publice aplicabile acestei 

proceduri de atribuire, ca și oricare alte cerințe referitoare la forma, conținutul, instrucțiunile, 

stipulările și condițiile incluse în invitația/anunțul de participare și documentația de atribuire. 

Invitația/Anunțul de participare și documentația de atribuire au fost suficiente și adecvate 

pentru pregătirea unei oferte exacte iar oferta noastră a fost pregătită luând în considerare 

toate acestea.  

d. În calitate de ofertant la aceasta procedură de atribuire declarăm că nu am întreprins și nu 

vom întreprinde nicio acțiune și/sau inacțiune în scopul de a restricționa concurența.  

3. Dacă oferta noastră este acceptată și vom semna contractul de achiziție publică, ne angajăm 

să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile documentației de 

atribuire, în procent de ..........% din valoarea contractului, astfel: 

 prin instrument de  garantare  emis de o societate bancară sau de o societate de 

asigurări 

 prin reţineri succesive din facturi  



            (se bifează opţiunea corespunzătoare) 

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică, aceasta ofertă împreună cu 

comunicarea transmisă de dumneavoastră prin care oferta noastră este acceptată ca fiind 

câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 

5. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice sau orice 

ofertă primită. 

 

Data:.......................................... 

 

...............................................................................,  

(nume, prenume şi semnătură),  

 

L.S. 

 

 

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

...................................................... (denumirea/numele operatorului economic) 

 

  Operator economic 

__________________ 

  (denumirea/numele) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Formularul nr. 6 

 

 

 

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTĂ  

 

 

1 Valoarea maximă a lucrărilor executate de 

subcontractant (% din preţul total ofertat si valoare) 

 

2 Garanţia de bună execuţie va fi constituită sub 

forma........................ 

în cuantum de: 10% 

 

3 Perioada de garanţie de tehnica 

(luni calendaristice) 

 

4 Perioada de mobilizare  

(numărul de zile calendaristice de la data primirii 

ordinului de începere a lucrărilor până la data 

începerii execuţiei) 

 

5 Termenul pentru emiterea ordinului de începere a 

lucrărilor (numărul de zile calendaristice de la data 

semnării contractului) 

 

6 Perioada medie de remediere a defectelor (zile 

calendaristice) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


