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ROMÂNIA    
JUDEŢUL TIMIŞ  
PRIMARUL ORAŞULUI RECAŞ  

Calea  Timişoarei nr. 86 
Tel: 0040-356-177.278 
Fax: 0040-356-177.279 

E-mail: contact@primariarecas.ro 
 Web: www.primariarecas.ro 

 
DISPOZIŢIE 

 

privind convocarea Consiliului Local al Oraşului Recaş în şedinţa ordinară  
în data de 31 mai 2022 

 
Primarul Oraşului Recaş, Judeţul Timiş, 

 
În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1) și art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (4) şi în 

temeiul art. 198 alin. (1) din O.U.G. nr. 57 / 2019, privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 

 
DISPUN 

 
Art. 1. – Se convoacă Consiliul Local al Oraşului Recaş în şedinţa ordinară în data de 
31 mai 2022, ora 1500, cu participarea fizică a consilierilor locali, care se va desfășura în 
sala de ședinte a Primăriei Oraşului Recaş, str. Calea Timișoarei nr. 86. 

 
Art. 2. – Proiectul ordinii de zi este următorul:  
 

1. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind 
aprobarea atribuirii terenului în suprafață de 719 m2, aflat în proprietatea privată a 
Orașului Recaș, situat în intravilanul Orașului Recaș, înscris în CF nr. 400528 Recaș, nr. 
top. 4783/2/a, doamnei Măcinică Mioara, în vederea construirii unei locuinţe proprietate 
personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003; 
Materiale: cerere, referat de aprobare, raport de specialitate, extras Carte Funciară. 
Aviz Comisii de Specialitate:  

- Comisia buget-finanţe, studii, prognoze economico-sociale, administrarea 
domeniului public si privat, servicii publice, comerţ, agricultură şi turism; 

- Comisia organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrarilor publice, protecţia 
mediului şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, protecţie copii, 
muncă şi protecţie socială; 

- Comisia administraţie publică localã, juridică, ordine publică şi drepturi cetăţeneşti, 
învăţământ, sănătate, cultură, tineret şi sport. 

 
2. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind 

însușirea și aprobarea raportului de evaluare întocmit în vederea vânzării la licitație 
publică cu strigare a imobilului teren în suprafață de 1.550 m2 situat în intravilanul Orașului 
Recaș, categoria de folosință "neproductiv", înscris în CF nr. 417780 Recaș, nr. cad. 
417780 (tarla LOT 2); 
Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate, raport evaluare. 
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Aviz Comisii de Specialitate:  
- Comisia buget-finanţe, studii, prognoze economico-sociale, administrarea 

domeniului public si privat, servicii publice, comerţ, agricultură şi turism; 
- Comisia organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrarilor publice, protecţia 

mediului şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, protecţie copii, 
muncă şi protecţie socială; 

- Comisia administraţie publică localã, juridică, ordine publică şi drepturi cetăţeneşti, 
învăţământ, sănătate, cultură, tineret şi sport. 

 
3. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind 

aprobarea raportului de evaluare întocmit în vederea vânzării terenului în suprafață de 
3507 m2, situat în intravilanul localității Stanciova, str. Principală, nr. 29, Oraș Recaș, 
categoria de folosință "curți construcții”, înscris în C.F. nr. 417787 Recaș, nr. cad. 417787 
(tarla Cv 12, A 7/1), către Pantea Toma, în calitate de proprietar asupra construcției cu 
destinația de locuință edificată pe acest teren; 
Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate, cerere, raport de evaluare teren. 
Aviz Comisii de Specialitate:  

- Comisia buget-finanţe, studii, prognoze economico-sociale, administrarea 
domeniului public si privat, servicii publice, comerţ, agricultură şi turism; 

- Comisia organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrarilor publice, protecţia 
mediului şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, protecţie copii, 
muncă şi protecţie socială; 

- Comisia administraţie publică localã, juridică, ordine publică şi drepturi cetăţeneşti, 
învăţământ, sănătate, cultură, tineret şi sport. 

 
4. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind 

emiterea acordului de principiu în vederea vânzării terenului în suprafaţă de 700 m2, situat 
în intravilanul localității Izvin, str. Trandafirilor, nr. 13, Oraș Recaș, categoria de folosință 
"curți construcții”, înscris în C.F. nr. 406767 Recaș, nr. cad. 406767 (tarla CC 3697/1/C), 
către Tatomir Viorel; 
Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate, cerere, extras carte funciară. 
Aviz Comisii de Specialitate:  

- Comisia buget-finanţe, studii, prognoze economico-sociale, administrarea 
domeniului public si privat, servicii publice, comerţ, agricultură şi turism; 

- Comisia organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrarilor publice, protecţia 
mediului şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, protecţie copii, 
muncă şi protecţie socială; 

- Comisia administraţie publică localã, juridică, ordine publică şi drepturi cetăţeneşti, 
învăţământ, sănătate, cultură, tineret şi sport. 

 
5. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind 

emiterea acordului de principiu în vederea efectuării unui schimb imobiliar de terenuri între 
Primăria Orașului Recaș și Csizmadia Alin – Sebastian, privind terenul în suprafață de 
4.500 m2, aflat în proprietatea privată a Orașului Recaș, situat în extravilanul localității 
Izvin, Oraș Recaș, înscris în CF nr. 417389 Recaș, nr. cad. 417389, categoria de folosință 
„pășune’’ (tarla Ps 3698/1);   
Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate, cerere, extrase carte funciară. 
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Aviz Comisii de Specialitate:  

- Comisia buget-finanţe, studii, prognoze economico-sociale, administrarea 
domeniului public si privat, servicii publice, comerţ, agricultură şi turism; 

- Comisia organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrarilor publice, protecţia 
mediului şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, protecţie copii, 
muncă şi protecţie socială; 

- Comisia administraţie publică localã, juridică, ordine publică şi drepturi cetăţeneşti, 
învăţământ, sănătate, cultură, tineret şi sport. 

 
6. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind 

aprobarea raportului de evaluare întocmit în vederea vânzării terenului în suprafață de 
657 m2, situat în intravilanul localității Izvin, str. Mihai Eminescu, nr. 107, Oraș Recaș, 
categoria de folosință "curți construcții”, înscris în C.F. nr. 406758 Recaș, nr. cad. 406758 
(tarla Cc 3697/1/C, parcela 4), către Dima Alfred – Natanael și soția Dima Simina, în 
calitate de proprietari asupra construcției cu destinația de locuință edificată pe acest teren; 
Materiale: cerere, referat de aprobare, raport de specialitate, extras carte funciară, 
raporte evaluare. 
Aviz Comisii de Specialitate:  

- Comisia buget-finanţe, studii, prognoze economico-sociale, administrarea 
domeniului public si privat, servicii publice, comerţ, agricultură şi turism; 

- Comisia organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrarilor publice, protecţia 
mediului şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, protecţie copii, 
muncă şi protecţie socială; 

- Comisia administraţie publică localã, juridică, ordine publică şi drepturi cetăţeneşti, 
învăţământ, sănătate, cultură, tineret şi sport. 

 
7. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind 

emiterea acordului de principiu în vederea vânzării prin licitație publică cu strigare a 
imobilului teren în suprafață de 1.439 m2 situat în intravilanul localității Bazoș, Oraș Recaș, 
categoria de folosință "curți-construcții", înscris în CF nr. 418038 Recaș, nr. top. 609/47; 
Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate, extras carte funciară. 
Aviz Comisii de Specialitate:  

- Comisia buget-finanţe, studii, prognoze economico-sociale, administrarea 
domeniului public si privat, servicii publice, comerţ, agricultură şi turism; 

- Comisia organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrarilor publice, protecţia 
mediului şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, protecţie copii, 
muncă şi protecţie socială; 

- Comisia administraţie publică localã, juridică, ordine publică şi drepturi cetăţeneşti, 
învăţământ, sănătate, cultură, tineret şi sport. 

 
8. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind 

acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al Orașului Recaș în 
Adunarea Generală ordinară a Asociaților Asociației Dezvoltare Intercomunitară Apă – 
Canal – Timiş; 
Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate, adresă Asociația Dezvoltare 
Intercomunitară Apă – Canal – Timiş. 
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Aviz Comisii de Specialitate:  

- Comisia buget-finanţe, studii, prognoze economico-sociale, administrarea 
domeniului public si privat, servicii publice, comerţ, agricultură şi turism; 

- Comisia organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrarilor publice, protecţia 
mediului şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, protecţie copii, 
muncă şi protecţie socială; 

- Comisia administraţie publică localã, juridică, ordine publică şi drepturi cetăţeneşti, 
învăţământ, sănătate, cultură, tineret şi sport. 

 
9. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind 

aprobarea depunerii  proiectului cu finanțare europeană: ”Realizarea infrastructurii: Pista 
de biciclete Cramele Recaș – sat Izvin”; 
Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate. 
Aviz Comisii de Specialitate:  

- Comisia buget-finanţe, studii, prognoze economico-sociale, administrarea 
domeniului public si privat, servicii publice, comerţ, agricultură şi turism; 

- Comisia organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrarilor publice, protecţia 
mediului şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, protecţie copii, 
muncă şi protecţie socială; 

- Comisia administraţie publică localã, juridică, ordine publică şi drepturi cetăţeneşti, 
învăţământ, sănătate, cultură, tineret şi sport. 

 
10. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind 

aprobarea depunerii proiectului cu finantare nerambursabilă: „REABILITARE 

ENERGETICA A SĂLII DE SPORT  RECAȘ”; 
Materiale: cerere, referat de aprobare, raport de specialitate. 
Aviz Comisii de Specialitate:  

- Comisia buget-finanţe, studii, prognoze economico-sociale, administrarea 
domeniului public si privat, servicii publice, comerţ, agricultură şi turism; 

- Comisia organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrarilor publice, protecţia 
mediului şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, protecţie copii, 
muncă şi protecţie socială; 

- Comisia administraţie publică localã, juridică, ordine publică şi drepturi cetăţeneşti, 
învăţământ, sănătate, cultură, tineret şi sport. 

-  
11. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind 

aprobarea depunerii unei Cereri de finantare pentru depunerea  proiectului  „Servicii de 
Arhivare electronică Oraș Recaș”; 
Materiale: cerere, referat de aprobare, raport de specialitate. 
Aviz Comisii de Specialitate:  

- Comisia buget-finanţe, studii, prognoze economico-sociale, administrarea 
domeniului public si privat, servicii publice, comerţ, agricultură şi turism; 

- Comisia organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrarilor publice, protecţia 
mediului şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, protecţie copii, 
muncă şi protecţie socială; 

- Comisia administraţie publică localã, juridică, ordine publică şi drepturi cetăţeneşti, 
învăţământ, sănătate, cultură, tineret şi sport. 
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12. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind 

aprobarea depunerii unei Cereri de finantare pentru proiectul  „PLATFORMA GIS – Bază 
de date GIS la nivel local / Date deschise – platformă de date deschisă"; 
Materiale: cerere, referat de aprobare, raport de specialitate. 
Aviz Comisii de Specialitate:  

- Comisia buget-finanţe, studii, prognoze economico-sociale, administrarea 
domeniului public si privat, servicii publice, comerţ, agricultură şi turism; 

- Comisia organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrarilor publice, protecţia 
mediului şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, protecţie copii, 
muncă şi protecţie socială; 

- Comisia administraţie publică localã, juridică, ordine publică şi drepturi cetăţeneşti, 
învăţământ, sănătate, cultură, tineret şi sport. 

 
13. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind 

aprobarea raportului de evaluare întocmit în vederea vânzării terenului în suprafață de 
700 m2, situat în intravilanul localității Izvin, Oraș Recaș, str. Trandafirilor nr. 5, județ Timiș, 
categoria de folosință "curți construcții”, înscris în C.F. nr. 406771 Recaș, nr. cad. 406771 
(tarla Cc 3697/1/C, parcela 17), către Miloș Delia Ivanca; 
Materiale: cerere, referat de aprobare, raport de specialitate, raport evaluare. 
Aviz Comisii de Specialitate:  

- Comisia buget-finanţe, studii, prognoze economico-sociale, administrarea 
domeniului public si privat, servicii publice, comerţ, agricultură şi turism; 

- Comisia organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrarilor publice, protecţia 
mediului şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, protecţie copii, 
muncă şi protecţie socială; 

- Comisia administraţie publică localã, juridică, ordine publică şi drepturi cetăţeneşti, 
învăţământ, sănătate, cultură, tineret şi sport. 

 
14. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind 

emiterea acordului de principiu în vederea vânzării prin licitație publică cu strigare a 
imobilului teren în suprafață de 1.377 m2 situat în intravilanul localității Petrovaselo, Oraș 
Recaș, categoria de folosință "curți-construcții", înscris în CF nr. 418009 Recaș, nr. cad. 
418009;   
Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate, extras carte funciară. 
Aviz Comisii de Specialitate:  

- Comisia buget-finanţe, studii, prognoze economico-sociale, administrarea 
domeniului public si privat, servicii publice, comerţ, agricultură şi turism; 

- Comisia organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrarilor publice, protecţia 
mediului şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, protecţie copii, 
muncă şi protecţie socială; 

- Comisia administraţie publică localã, juridică, ordine publică şi drepturi cetăţeneşti, 
învăţământ, sănătate, cultură, tineret şi sport. 

 
15. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind 

aprobarea manifestărilor cultural – artistice și agendei culturale a Orașului Recaș, județul 
Timiș, pentru anul 2022;  
Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate. 
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Aviz Comisii de Specialitate:  

- Comisia buget-finanţe, studii, prognoze economico-sociale, administrarea 
domeniului public si privat, servicii publice, comerţ, agricultură şi turism; 

- Comisia organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrarilor publice, protecţia 
mediului şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, protecţie copii, 
muncă şi protecţie socială; 

- Comisia administraţie publică localã, juridică, ordine publică şi drepturi cetăţeneşti, 
învăţământ, sănătate, cultură, tineret şi sport. 

 
16. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind  

aprobarea atribuirii terenului în suprafață de 792 m2, aflat în proprietatea privată a 
Orașului Recaș, situat în intravilanul Orașului Recaș, înscris în CF nr. 413085 Recaș, nr. 
Cad. 413085, domnului Straton Constantin Ștefan, în vederea construirii unei locuinţe 
proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003; 
Materiale: cerere, referat de aprobare, raport de specialitate, extras Carte Funciară. 
Aviz Comisii de Specialitate:  

- Comisia buget-finanţe, studii, prognoze economico-sociale, administrarea 
domeniului public si privat, servicii publice, comerţ, agricultură şi turism; 

- Comisia organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrarilor publice, protecţia 
mediului şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, protecţie copii, 
muncă şi protecţie socială; 

- Comisia administraţie publică localã, juridică, ordine publică şi drepturi cetăţeneşti, 
învăţământ, sănătate, cultură, tineret şi sport. 

 
17. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind 

emiterea acordului de principiu în vederea efectuării unui schimb imobiliar de terenuri între 
Primăria Orașului Recaș și Oarcea Radoslav – Sergiu, privind terenul în suprafață de 
2.238 m2, aflat în proprietatea privată a Orașului Recaș, situat în extravilanul localității 
Petrovaselo, Oraș Recaș, înscris în CF nr. 417899 Recaș, nr. cad. 417899, categoria de 
folosință „pășune’’;   
Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate, cerere, extrase carte funciară. 
Aviz Comisii de Specialitate:  

- Comisia buget-finanţe, studii, prognoze economico-sociale, administrarea 
domeniului public si privat, servicii publice, comerţ, agricultură şi turism; 

- Comisia organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrarilor publice, protecţia 
mediului şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, protecţie copii, 
muncă şi protecţie socială; 

- Comisia administraţie publică localã, juridică, ordine publică şi drepturi cetăţeneşti, 
învăţământ, sănătate, cultură, tineret şi sport. 
 

18. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind  
aprobarea primei întabulări în Cartea Funciară a terenului în suprafață de 1.600 m2, situat 
în intravilanul Orașului Recaș, categoria de folosință ”arabil”, identificat cu număr 
cadastral A 3209;   
Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate, plan. 
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Aviz Comisii de Specialitate:  
- Comisia buget-finanţe, studii, prognoze economico-sociale, administrarea 

domeniului public si privat, servicii publice, comerţ, agricultură şi turism; 
- Comisia organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrarilor publice, protecţia 

mediului şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, protecţie copii, 
muncă şi protecţie socială; 

- Comisia administraţie publică localã, juridică, ordine publică şi drepturi cetăţeneşti, 
învăţământ, sănătate, cultură, tineret şi sport. 

 
19. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind  

aprobarea primei întabulări în Cartea Funciară a terenului în suprafață de 17.159 m2, 
situat în extravilanul Orașului Recaș, categoria de folosință ”drum”, identificat cu număr 
cadastral DE 1794/2;   
Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate, plan. 
Aviz Comisii de Specialitate:  

- Comisia buget-finanţe, studii, prognoze economico-sociale, administrarea 
domeniului public si privat, servicii publice, comerţ, agricultură şi turism; 

- Comisia organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrarilor publice, protecţia 
mediului şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, protecţie copii, 
muncă şi protecţie socială; 

- Comisia administraţie publică localã, juridică, ordine publică şi drepturi cetăţeneşti, 
învăţământ, sănătate, cultură, tineret şi sport. 

 
20. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind  

constatarea apartenței la domeniul privat al Oraşului Recaş - administrarea Consiliului 
Local Recaş, a imobilului teren în suprafață de 700 m2, situat în intravilanul localității Izvin, 
str. Trandafirilor nr. 13, Orașul Recaș, înscris în C.F. nr. 406767 Recaș, nr cad. 406767;   
Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate, extras carte funciară. 
Aviz Comisii de Specialitate:  

- Comisia buget-finanţe, studii, prognoze economico-sociale, administrarea 
domeniului public si privat, servicii publice, comerţ, agricultură şi turism; 

- Comisia organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrarilor publice, protecţia 
mediului şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, protecţie copii, 
muncă şi protecţie socială; 

- Comisia administraţie publică localã, juridică, ordine publică şi drepturi cetăţeneşti, 
învăţământ, sănătate, cultură, tineret şi sport. 

 
21. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind  

atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Orașului Recaș;   
Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate, extrase carte funciară. 
Aviz Comisii de Specialitate:  

- Comisia buget-finanţe, studii, prognoze economico-sociale, administrarea 
domeniului public si privat, servicii publice, comerţ, agricultură şi turism; 

- Comisia organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrarilor publice, protecţia 
mediului şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, protecţie copii, 
muncă şi protecţie socială; 

- Comisia administraţie publică localã, juridică, ordine publică şi drepturi cetăţeneşti, 
învăţământ, sănătate, cultură, tineret şi sport. 

 
22. Diverse. 
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Art. 3. – (1) Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi a ședinței sunt puse la dispoziția 
consilierilor locali în format letric. 

(2) Materialele prevăzute la alin. (1) pot fi studiate, în format letric, de persoanele 
interesate, la biroul Secretarului General al Orașului Recaș. 

 
Art. 4. – Membrii Consilierii Locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente 
asupra proiectelor de hotărâre supuse dezbaterii. 

 
Art. 5.  – Prezenta se comunică: 

➢ Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş; 
➢ Secretarului general al Oraşului Recaş; 
➢ Cetăţenilor, prin afişare la sediul instituției și pagina de internet a primăriei; 
➢ Consilierilor locali: 

                       
1. Antonescu Mircea Cosmin 
2. Carcea Constantin 
3. Ciobanu Ioan 
4. Fekete-Maţedolean 

Codruţa-Ramona 
5. Grigoraș Ioan 

6. Lazea Corneliu 
7. Milutin Romulus 
8. Milin Ilie-Radoslav 
9. Mocan Nicodim 

10. Nicula Daniel Silviu 

11. Rus Augustin 
12. Pop Ana 
13. Popovici Ioan 
14. Talpaș Anita 
15. Tripon Crăciune 

 
 
 
 
 
 
 
                        Primar,                                                         Vizat  
               Ing. Teodor PAVEL                         Secretar general al Orașului Recaș,       
             Jr. Cătălina MOLDOVAN 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recaş, 25.05.2022 
Nr. 215 


