
ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI MILOŞEŞTI

H O T Ă R Â R E 
privind schimbarea administratorului la S.C. APA-CANALIZARE MILOSESTI SRL

avand ca unic asociat Comuna Milosesti

Consiliul local al comunei Miloşeşti, judeţul lalomiţa, 

Având în vedere :

- legea  nr.  51/2006  privind  serviciile  comunitare  de  utilitati  publice,  cu  modificarile  si
completarile ulterioare;

- legea  nr.  31/1990  privind  societatile  comerciale,  republicata,  cu  modificarile  si
completarile ulterioare;
- legea 273/2006 privind finantele publice locale
- HCL nr.21 din 10.07.2017 privind infiintarea S.C. APA – CANALIZARE MILOSESTI SRL

Examinand :

-  cererea de demisie a  administratorului SC APA-CANALIZARE MILOSESTI SRL 
nr. 9 din 03.10.2018 ;

  -  expunerea de motive a  primarului  localităţii  nr. 2618/01.08.2018
  - raportul comisiei pentru programe de dezvoltare  economico- sociala , buget – 

finante, administrarea  domeniului  public si privat , amenajarea teritoriului  şi urbanism , 
agricultura , comert  nr.; 

  - raportul comisiei pentru învătământ , sănătate  si familie , activităti social – 
culturale, culte , muncă şi protectie socială , protectie copii , tineret şi sport, nr.;

 -  raportul comisiei  juridice , pentru protecţia mediului  si turism , apărarea ordinii si 
liniştii publice, nr.; 

In temeiul  art. 36 alin. (2) lit. b) ,  art.36 alin.(4), lit. a ) ,  art. 45 alin. (2) , lit.a) , art. 
115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,  republicata 
in anul 2007, cu  modificarile si completarile ulterioare 

H O T Ă R Ă Ş T E:       

   Art.1. Se aproba schimbarea din functia de  administrator al S.C. APĂ-
CANALIZARE MILOȘEȘTI SRL  a domnului Boștină Alexandru Claudiu.

  
   Art.2 Se aprobă numirea în funcția de administrator al S.C. APĂ-CANALIZARE 

MILOȘEȘTI SRL a domnului Staicu Gheorghe,legitimat cu C.I. seria SZ nr.383806 eliberat 
de SPCLEP Slobozia valabil până la data de 12.12.2024,CNP1701212212954,născut la 
data de 12.12.1970 în Comuna Miloșești,Județul Ialomița,cu domiciliul în Comuna 
Miloșești,Județul Ialomița,Str.Unirii nr.61 începând cu data de 24.10.2018, pentru un 
mandat valabil 1 an ,având puteri depline de administrare și reprezentare a societății.

   Art.3 Se imputerniceste primarul Comunei Milosesti Dl. Chitoiu Nelu sa semneze 
Actul Constitutiv actualizat, prezentat in Anexa 1 a prezentei Hotărâri care devine parte 
integrantă a acesteia și Decizia asociatului unic privind schimbarea administratorului al 
S.C. APĂ-CANALIZARE MILOȘEȘTI SRL.
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  Art.4. Secretarul comunei  va asigura aducerea la cunoștință publică a prevederilor
prezentei hotărâri comunicarea acesteia serviciilor de specialitate și Instituției Prefectului 
județului Ialomița în vederea verificării legalității actelor.                                                  

               

               Preşedinte de sedinţă   , 
Consilier local               

Contrasemnează ,
Secretar

                                                                                                          

 Nr.35
Adoptată la Miloşeşti 
Astăzi 24.10.2018



Act Constitutiv
S.C. APĂ – CANALIZARE MILOȘEȘTI SRL

Acţionar :
1.  COMUNA MILOȘEȘTI,   persoană juridică de naţionalitate română,  cu sediul în

Miloșești,  str. Principală, nr. 59, CIF: 4427897, jud. Ialomița, reprezentat de dl. Jr. Chițoiu
Nelu,  in  calitate  de  Primar  al  comunei  Miloșești,  special  împuternicit  în  acest  scop prin
Hotărârea nr. 21/10.07.2017 a Consiliului Local Miloșești; 

Avand  in  vedere  Hotararea  Consiliului  Local  Miloșești,  nr.  21/10.07.2017,  privind
infiintarea S.C.  APĂ – CANALIZARE MILOȘEȘTI  SRL. avand ca unic  actionar  Comuna
Miloșești;

Avand  in  vedere  prevederile  art.1  din  Legea  nr.  31/1990  privind  societatile
comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

* art.8,alin.(3),lit.f) raportat la art.2 lit.h) Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare
de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

    - prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si canalizare, cu
modificarile si completarile ulterioare;

* prevederile art.35 alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale ,cu
modificările şi completările ulterioare.

Avand in vedere rezervarea de denumire de la Oficiul Registrului Comertului de pe
langa Tribunalul Ialomita inregistrata sub nr.10508 din 13 iunie 2017;

Avand in vedere dispozitiile art. 36 alin. (1) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14 din Legea nr.
215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si  completarile
ulterioare;

In baza acestui ACT CONSTITUTIV, redactat sub forma unui incris unic, a hotarat sa
constituie o societate comerciala cu raspundere limitata, avand ca unic  actionar Comuna
Miloșești, in urmatoarele conditii:  

ART. 1. FORMA JURIDICĂ
1.1.  Societatea este persoana juridică română cu capital integral subscris si varsat de

catre unicul asociat, persoana juridica de drept public, constituită sub forma juridică a unei
societati comerciale cu raspundere limitată. 

1.2. Societatea îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu prevederile prezentului
Act Constitutiv şi ale legislaţiei româneşti în vigoare, în vederea realizării obiectului său de
activitate şi a îndeplinirii obiectivelor Societăţii astfel cum sunt acestea stabilite prin prezentul
Act Constitutiv.

1.3.  Societatea va avea personalitatatea juridica specifica societatilor comerciale cu
raspundere limitată din ziua înmatriculării  ei la Oficiul Registrului  Comerţului de pe langa
Tribunalul Ialomița.

ART. 2. DENUMIREA SOCIETĂŢII
2.1.  Denumirea  societăţii  comerciale  este  S.C.  APĂ – CANALIZARE  MILOȘEȘTI

SRL.
2.2. Denumirea a fost rezervată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Ialomița

cu numărul 10508 din data de 13.06.2017
2.3.  În  orice  document,  scrisoare  sau  act  emis  de  Societate  trebuie  menţionate:

denumirea,  forma  juridică,  capitalul  social,  sediul  social,  numărul  de  înmatriculare  la
Registrul Comerţului şi codul de înregistrare fiscala.

 



ART. 3. SEDIUL SOCIAL AL SOCIETATII
3.1. Sediul social al Societăţii este în România, comuna Miloșești, str. Principală, nr. 

59, camera 4,judeţul Ialomița, cod postal 927170.
3.2. Sediul social poate fi mutat în orice alt localitate din România printr-o hotărâre a

Asociatului Unic.
3.3.  Societatea  poate  constitui  puncte  de  lucru,  în  România  în  conformitate  cu

legislaţia în vigoare, printr-o hotărâre a Asociatului Unic şi cu respectarea obiectului său de
activitate astfel cum este definit acesta în art. 5 din prezentul Act Constitutiv. 

ART. 4. DURATA SOCIETĂŢII 
4.1. Societatea este constituită pentru o perioadă de timp nelimitată începând cu data

înmatriculării sale la Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul Ialomița.

ART. 5. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂŢII 
5.1. Obiectele de activitate ale Societăţii sunt următoarele:

Domeniul principal de activitate este CAEN 360 – Captarea, tratarea și distribuția
apei

- Activitatea principala este CAEN 3600 – Captarea, tratarea și distribuția apei
- Activitatea secundara este CAEN 3700 – Colectarea si epurarea apelor uzate

ART.6. CAPITALUL SOCIAL AL SOCIETATII
6.1. Capitalul social total al Societăţii este de  110.000 lei, aport integral subscris și

vărsat.
6.2. Participarea asociatului unic la capitalul social este următoarea : 
Comuna Miloșești: 110.000 lei, divizat in 11.000 parti sociale, cu o valoarea de 10 lei

fiecare.
6.3. Cota de participare la profit si pierdere este de 100%.
6.4. Societatea nu poate avea decât capital integral de stat.

ART. 7. MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL 
7.1. Capitalul social al Societăţii poate fi majorat, în conformitate cu prevederile legale

în vigoare şi dispoziţiile prezentului Act Constitutiv, mai ales cu respectarea obligaţiei de a
avea capital social integral de stat, în baza hotărârii Asociatului Unic.

ART. 8. CONDUCEREA SOCIETATII   

8.1.  ASOCIATUL UNIC. ATRIBUŢII
(1) Asociatul unic are următoarele atribuţii: 
a) aproba sau modifica situaţiile financiare anuale, pe baza raportului 

Administratorului.
b) de a stabili si aproba bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi de a hotărî 

asupra strategiei propuse de administrator/Directorul General pentru exerciţiul financiar 
următor; 

c) de a hotărî cu privire la ipotecarea, închirierea sau dizolvarea uneia sau mai 
multor active ale Societăţii, în conformitate cu prevederile legale;

d) de a hotărî asupra oricăror altor probleme care ţin de competenţa sa;
e) de a delibera asupra hotărârilor care îi sunt supuse spre aprobare de 

Administrator.
f) hotaraste mutarea sediului Societăţii;
g) hotaraste schimbarea obiectului de activitate al Societăţii; 
h) hotaraste înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare, puncte de lucru
i) hotaraste majorarea, reducerea sau reîntregirea capitalului social 

j)  hotaraste oricare altă modificare a Actului Constitutiv, hotărâre ce poate fi luată doar 
cu votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în funcție.



k) aproba structura organizatorica a societăţii la propunerea Directorului General ; 
organigrama  Societatii se va actualiza periodic in functie de modificarea ariei de deservire a 
acesteia la propunerea Directorului General;

 (2) Asociatul se obligă prin prezentul Act Constitutiv să nu adopte nici o hotărâre prin
care să decidă fuziunea cu alte societăţi, divizarea sau dizolvarea anticipată a Societăţii pe
toată durata Contractului de Concesiune pentru delegarea gestiunii serviciilor.

(3) Asociatul se obliga prin prezentul Act Constitutiv sa practice o politica de sustinere
a Societatii in actiunile de recuperare a creantelor de la utilizatorii rau platnici 

(4) Asociatul unic, prin votul Consiliului Local, poate revoca Directorul General in urma
analizei raportului de activitate, prezentat dupa incheierea situatiilor financiar – contabile, dar
nu mai devreme de 12 luni de la numire.

8.2.  ADMINISTRAREA SOCIETATII. ATRIBUTIILE ADMINISTRATORULUI

(1)  Administratorul  societatii  este  domnul  STAICU  GHEORGHE,  cetățean  roman,
domiciliat  în  Comuna  Miloșești,  str.  Unirii,  nr.  61,  bl.  sc.,  et.,  ap.,  județul  IALOMIȚA,
identificat cu C.I. seria SZ, nr. 383806, eliberat de SPCLEP Slobozia la data de 28.01.2014
și are un mandat de   1 an   de la data numirii în funcție, cu puteri depline.

(2) Administratorul are urmatoarele competente de baza :
a)  stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare a societatii;
b) convocarea asociatului unic in conditiile legii ;
c) pregatirea raportului anual si implementarea hotararilor asociatului unic;
 (3)  Administratorul  are  in  secundar  si  următoarele  atribuţii  ce  pot  fi  delegate

directorului general:
a) prezintă actionarului unic situaţia economică şi  financiară a Societăţii,  precum şi

raportul de activitate anual;
b) supune aprobării  acţionarului unic, in termen de cel mult 6 luni de la încheierea

exerciţiului financiar, raportul cu privire la activitatea societăţii, situaţia financiară anuală si
contul  de  profit  si  pierdere  pentru  anul  precedent,  precum  si  proiectul  programului  de
activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale societăţii pe anul in curs;

c) propune preturile si tarifele aplicate de societate pentru produsele si serviciile din
domeniul sau de activitate.

d) aproba programele de dezvoltare si investiţii;
e) stabileşte si aproba, in limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de asociatul

unic, modificări in structura acestuia, in limita competentelor pentru care a primit mandat;
f) indeplineste orice alte atribuţii  si are toate competentele stabilite prin lege si prin

hotărârile asociatului unic;
g) aproba scoaterea din functiune a mijloacelor fixe, aflate in activul societatii propuse

spre casare;
h) orice alte obligatii stabilite de lege;
(4) Administratorul este obligat sa prezinte acţionarului unic situaţia financiara anuala

a societatii, contul de profit si pierdere, propunerile pentru bugetul de venituri si cheltuieli si
planul de activitate pentru anul următor.

8.3.  RASPUNDEREA ADMINISTRATORILOR 
 (3) Administratorul raspunde fata de societate în condițiile legii.

8.4. DIRECTORUL GENERAL 
8.4.1. Conducerea activităţii curente a societăţii este asigurata de un director general

ales de Consiliul Local al comunei Miloșești, care pe langă CV și o scrisoare de intenție  prin
care  să  își  manifestă  interesul  pentru  post  trebuie  să  îndeplinească  condiția  de  studii,
respectiv superioare.

8.4.2. Directorul general reprezinta societatea in raporturile cu tertii.



8.4.3.  Directorul  General  in  calitate  de  responsabil  al  managementului  viitoarei
societati comerciale are atributul exclusiv al formarii echipei.

8.4.4. Atribuţiile directorului general sunt, in principal, următoarele: 
a) reprezintă societatea in raporturile cu terţii;
b) conduce nemijlocit si efectiv intreaga activitate curenta a societatii.
c) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale societăţii, si aprobate de asociatul unic;
d) negociază si semnează, in condiţiile legii, contractele individuale de munca inclusiv

drepturile de natura salariala ale personalului de executie;
e) angajează, promovează si concediază personalul salariat al societăţii, in condiţiile

legii;
f) încheie acte juridice in numele si pe seama societăţii, conform legii
g)  stabileşte  competentele,  atribuţiile,  îndatoririle  si  responsabilităţile  personalului

societăţii, pe niveluri ierarhice si structuri organizatorice, 
h) aproba operaţiunile de încasări si plăti, potrivit competentelor legale si prezentului

act constitutiv;
i) aproba operaţiunile de vânzare si cumpărare de bunuri, potrivit competentelor legale

si prezentului act constitutiv;
j)  împuterniceşte   orice  alta  persoana  sa  exercite  orice  atribuţii  din  sfera  sa  de

competenta;
n) aproba stimularea personalului pentru activitatea depusa in cadrul societății,  sau

plata  altor  drepturi  bănești  prevăzute  de  legislația  în  vigoare  sau  Regulamentul  de
Organizare și Funcționare a Societății.

o)  aproba  sanctionarea  disciplinara  a  salariatilor  societatii  in  baza  unui  raport  de
constatare a abaterii.

p) propune spre aprobarea asociatului unic structura organizatorica, statul de functiuni
si aproba regulamentul de ordine interioara si regulamentul de organizare si functionare a
societatii.

s)  rezolva orice alta problema data in competenta sa potrivit legii.
8.4.5.  Pentru  activitatea  depusa,  directorul  general  primeste  din  partea  societatii

drepturile  si  facilitatile  stabilite  prin  contractul  colectiv  de  munca  si/sau  prin  contractul
individual de munca.

8.4.6. Directorul General beneficiază de perioada de preaviz legală, în cazul în care
Asociatul  Unic  decide  încetarea  raporturilor  de  muncă  și  va  asigura  interimatul  la
conducerea societății până la alegerea altui Director General.

ART. 9. DIZOLVAREA SOCIETĂŢII

9.1.  Dizolvarea  Societăţii  va  avea  loc  în  conformitate  cu  Legea  nr.  31/1990  şi
prezentului Act Constitutiv în următoarele situaţii: 

- imposibilitatea de realizare a obiectului de activitate al Societăţii;
- declararea nulităţii Societăţii;
- falimentul Societăţii.
9.2. Dizolvarea Societăţii va fi înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului şi publicată

în Monitorul Oficial al României.

ART. 10. LICHIDAREA SOCIETĂŢII
10.1. În caz de dizolvare, lichidarea Societăţii se va face în condiţiile prevăzute de lege

ART. 11. FINANŢAREA SOCIETĂŢII

11.1. Societatea este finanţată din aporturi la capitalul social, din veniturile rezultate
din activitatea sa, precum şi din alte venituri legale, potrivit hotărârilor asociatului unic.

11.2. Societatea poate contracta împrumuturi, in conditiile prevazute in prezentul act
constitutiv.



ART. 12. PERSONALUL SOCIETATII
12.1. Personalul de conducere si de execuţie din cadrul societăţii este numit, angajat

si concediat de directorul general
12.2. Drepturile si obligaţiile salariaţilor societăţii  se stabilesc prin Regulamentul de

Organizare si Funcţionare, contractele individuale de munca și legislația în vigoare.

ART. 13. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
13.1. Orice litigiu apărut pe durata existenţei  Societăţii  sau după dizolvarea sa, pe

parcursul operaţiunilor de lichidare, fie între asociat şi administrator, între Asociatul Unic şi
Societate  sau  între  administrator  şi  Societate  cu  privire  la  afacerile  Societăţii  sau  la
executarea şi/sau interpretarea dispoziţiilor  prezentului  Act  Constitutiv,  va  fi  soluţionat  în
mod amiabil.

13.2.  Dacă  o  soluţionare  amiabilă  nu  este  posibilă,  litigiile  vor  fi  supuse  judecaţii
instanţelor judecătoreşti competente din România. 

ART. 14. LEGEA APLICABILĂ
14.1. Prezentul Act Constitutiv va fi  guvernat şi interpretat în conformitate cu legea

română.

ART. 15. DISPOZIŢII FINALE
15.1. Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispoziţiile legale in

vigoare referitoare la societăţile comerciale de drept comun precum si cele referitoare la
societatile  comerciale  in  care  capitalul  majoritar  este  de  stat  sau  apartinand  unitatilor
administrativ teritoriale. 

Încheiat astăzi 24.10.2018, în 5 exemplare originale, redactat sub semnătură privată.

Asociat Unic:
Comuna Miloșești,  persoană juridică de naţionalitate română,  cu sediul în Miloșești,

str. Principală, nr. 59, CIF: 4427897, jud. Ialomița, reprezentat de d-l Chițoiu Nelu, in calitate
de  Primar  al  Comunei  Miloșești,  special  împuternicit  în  acest  scop  prin  Hotărârea  nr.
35/24.10.2018 a Consiliului Local Miloșești.

Comuna Miloșești,



JUDEŢUL IALOMIŢA 
PRIMĂRIA COMUNEI MILOŞEŞTI 
Nr. 3697 din 24.10.2018

 PROCES – VERBAL   
incheiat in şedinţa de indata a Consiliului local Miloşeşti din data de  24.10.2018

  

In data de 24.10.2018 a avut loc sedinta de indata a Consiliului local al comunei  
Milosesti,judetul Ialomita,convocata prin Dispozitia Primarului nr.278 din 23.10.2018. 
Consilierii  locali au fost invitati la sedinta prin adresa nr.3638/23.10.2018.

La şedinţă participa urmatorii consilieri în functie :
    

 1. Domnul Mîngîţă Vasile
   2. Domnul Mangiurea Titi

             3. Domnul Muşat Mandache
             4. Domnul Popescu Valentin-Nicolae
             5. Domnul Necula Viorel
             6. Domnul Popa Ion
             7. Doamna Săvulescu Stela

8. Domnul Vlase Gheorghe

         Sunt absenti urmatorii consilieri locali:
 D-nul Aldea Gigi
 Domnul Cipu Virgil
 D-nul Dogaru Vasile

La şedinţă mai participă :
- d-l primar Chitoiu Nelu  ,
- secretarul comunei Nicula Silviu-Dragoș .

Presedinte  de sedinta pentru lunile  septembrie,octombrie si noiembrie 2018,este 
domnul consilier Mîngîță Vasile.

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei de ordinare a Consiliului local Miloşeşti, 
din data de 27.09.2018.

Procesul verbal se aprobă de catre toţi consilierii prezenţi  la sedinta de indata.  

 Se  prezintă ordinea de zi propusa :    
      

1. Schimbarea administratorului la S.C. APA-CANALIZARE MILOSESTI SRL 
avand ca unic asociat Comuna Milosesti

Initiator  - Primar Chitoiu Nelu .

Proiectul ordinii de zi se supune la vot .
Se aprobă de către toţi consilierii prezenţi .



1. Se trece la punctul unu al ordinii de zi: Schimbarea administratorului la S.C. 
APA-CANALIZARE MILOSESTI SRL avand ca unic asociat Comuna 
Milosesti

     Domnul primar prezinta motivele initierii proiectului de hotarare .
  Preşedintele de şedinţă intreabă dacă sunt întrebări cu privire la proiectul de 

hotărâre propus.            
           

Proiectul de hotarare se supune la vot. 

a) Se adopta  hotararea privind  Schimbarea administratorului la S.C. APA-
CANALIZARE MILOSESTI SRL avand ca unic asociat Comuna Milosesti
, cu votul a 8 consilieri din cei 8 prezenti.

Presedintele de sedinta intreaba daca mai sunt intervenţii .
Nu mai sunt .
Presedintele de sedinta  declara sedinta inchisa .
Drept pentru care am intocmit prezentul proces verbal. 

                                                                   
   Intocmit ,

                                                                                            Secretar de comună
                                                                                  

Consilier local 



JUDETUL IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL MILOSESTI 
Nr.3695/ 24.10.2018

MINUTA
sedintei de indata a Consiliului local Miloşeşti

din data de 24.10.2018

In data de 24.10.2018 a avut loc sedinta de indata a Consiliului local al comunei  
Milosesti,judetul Ialomita,convocata prin Dispozitia Primarului nr.278 din 23.10.2018. 
Consilierii  locali au fost invitati la sedinta prin adresa nr.3638/23.10.2018.

La şedinţă participa urmatorii consilieri în functie :
    

 1. Domnul Mîngîţă Vasile
   2. Domnul Mangiurea Titi

             3. Domnul Muşat Mandache
             4. Domnul Popescu Valentin-Nicolae
             5. Domnul Necula Viorel
             6. Domnul Popa Ion
             7. Doamna Săvulescu Stela

8. Domnul Vlase Gheorghe

         Sunt absenti urmatorii consilieri locali:
 D-nul Aldea Gigi
 Domnul Cipu Virgil
 D-nul Dogaru Vasile

La şedinţă mai participă :
- d-l primar Chitoiu Nelu  ,
- secretarul comunei Nicula Silviu-Dragoș .

Presedinte  de sedinta pentru lunile  septembrie,octombrie si noiembrie 2018,este 
domnul consilier Mîngîță Vasile.

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei de ordinare a Consiliului local Miloşeşti, 
din data de 27.09.2018.

Procesul verbal se aprobă de catre toţi consilierii prezenţi  la sedinta de indata.  

 Se  prezintă ordinea de zi propusa :    
      

1. Schimbarea administratorului la S.C. APA-CANALIZARE MILOSESTI SRL 
avand ca unic asociat Comuna Milosesti

Initiator  - Primar Chitoiu Nelu .

Proiectul ordinii de zi se supune la vot .
Se aprobă de către toţi consilierii prezenţi .



Se adopta  urmatoarea hotarare a Consiliului local Miloşeşti

1. HCL nr. 35 din 24.10.2018  privind Schimbarea administratorului la S.C. 
APA-CANALIZARE MILOSESTI SRL avand ca unic asociat Comuna 
Milosesti

   Secretar ,


