ROMÂNIA
JUDETUL GALATI
MUNICIPIUL TECUCI
CONSILIUL LOCAL
PROTECT DE HOTĂRÂRE NR. 161
DIN 16.11.2021
Privind: completarea HCL nr.153/29.08.2018 — stabilirea consumului lunar de
carburanti pentru autoturismele şi utilajele ce deservesc parcul auto al U.A.T.
MUNICTPIUL TECUCT.
Iniţiator Iniţiator: Lucian -Grigore Costin, Primarul Municipiului Tecuci, jud. Galaţi;
Număr de kregistrare şi data depunerii proiectului : Nr. 161 / 16.11.2021
1n data de
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, sintrunit in şedinţă
Având in vedere:
Referatul de aprobare a iniţiatorului, Inregistrat sub nr.59134 / 16.11.2021;
Raportul de specialitate Intocmit de Direcţia Servicii Publice, bregistrat sub nr.59135 /
16.11.2021;
•
Avizele comisiilor de specialitate nr. ,
de Directia Servicii Publice, hiregistrat sub
Intoc
- Referatul de necesitate
nr.57257/04.11.2021.
In baza prevederilor
- Art. 1 alin (5) din Legea nr.258/03.11.2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvemului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile adrninistraţiei
publice şi instituţfile publice ;
in temeiul prevederilor art.129, alin (1), art.139 alin (I) şi al art.I96 alin (1), lit. a) din Ordonanţa
de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Cu data prezentei , se completează HCL nr.153/29.08.2018 - stabilirea consumului
lunar de carburanţi pentru autoturismel e şi utilajele ce deservesc parcul auto al U.A.T.
IVIUNICIPIUL TECUCI. — cu : GL-16-TEC - AUTOUTILITARĂ N1 — marca IVECO DAILY,
GL-60-TEC - AUTOUTILITARĂ N1 — marca VOLKSWAGEN CRAFTER, TECUCI-GL-0242 :
AUTONACELA CU BRAT ARTICULAT (PRB)— AUTOVEH1CUL SPECIAL N1 - marca NISSAN,
DRUJBĂ MS 441C-M seria 176808683, DRUJBA MS 261 — 177677137, DRUJBA M5261 —
177508622, motocoase — 12 bucăţi, drujbe — 6 bucăţi, scarificator — 1 bucată, landou — 2 bucăţi,
motosapă — 1 bucată , maşină tuns gard viu — 1 bucată, conform anexei 1 la prezenta hotărăre.
Anexa nr.1 face parte integrantă din prezenta hotărăre.
Art.2. Pentru situaţii de urgenţă, în cazul 1n care este necesară depăşirea cotei lunare stabilite
prin prezenta hotărăre, pe baza unui referat intocmit de compartimentul de specialitate, aprobat de
ordonatorul principal de credite, cantitatea alocată se poate suplimenta in funcţie de necesităţi.
Art.3. Prezenta hotărăre va fi dusă la Indeplinire prin grija Primarului.
Art.4. Prezenta hotărăre va fi comunicată celor interesaţi prin grija Secretarului General al
U.A.T Municipiul Tecuci.
Irt* iater,
mar,
Luelauptigore Costia
AVIZAT,
XECRETAR GENERAL U.A.T. TECUCI
Jr. Borra George Lucian
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REFERAT DE APROBARE
Privind: completarea HCL nr.153/29.08.2018 — stabilirea consumului
lunar de carburanti pentru autoturismele si utilajele ce deservesc parcul
auto al U.A.T. MUNICIPIUL TECUCL

Prin Legea nr. 258/ 2015 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001
privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice
şi instituţiile publice, a fost instituit dreptul şi, deopotrivă obligaţia autorităţilor
deliberative ale unităţilor administrativ teritoriale de a stabili normarea consumului de
carburanţi pentru autovehiculele şi utilajele deţinute.
De asemenea, conform Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001, pentru autovehicule
erau stabilite prin Insăşi actul normativ cotele de carburanţi, astfel prin Legea nr. 258/2015
pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 s-au abrogat aceste cote, lăsând la
latitudinea organului deliberativ stabilirea nivelului lor.
in consecinţă, ţinând cont de raportul de specialitate 1n care este prezentată
legislaţia în vigoare privind stabilirea cotelor de combustibil pentru autovehiculele deţinute de
U.A.T. Municipiul Tecuci pentru gestionarea eficientă a consumului de carburant la nivel de
instituţie, propun adoptarea proiectului de hotărâre
privind completarea H C L
nr. 1 5 3 / 2 9 . 0 8 . 2 0 1 8 pentru stabilirea cotei lunare a consumului de carburanţi pentru
autoturismele şi utilajele ce deservesc parcul auto al U.A.T. Municipiul Tecuci conform
anexei 1 la prezenta hotărâre, prin adăugarea următoarelor mijloace de transport şi utilaje
: GL-16-TEC - AUTOUTILITARĂ N1 — marca IVECO DAILY, GL-60-TEC - AUTOUTILITARĂ
N1 — marca VOLKSWAGEN CRAFTER, TECUCI-GL-0242 : AUTONACELA CU BRAŢ
ARTICULAT (PRB) — AUTOVEHICUL SPECIAL Nl - marca NISSAN, DRUJBĂ MS 441C-M
seria 176808683, DRUJBA MS 261 — 177677137, DRUJBA MS261 — 177508622, motocoase — 12
bucăti, drujbe — 6 bucăti, scarificator — 1 bucată, landou — 2 bucăti, motosapă — 1 bucată , masină tuns gard viu
— 1 bucată, itn forma prezentată.
Avănd in vedere cele expuse, propun spre aprobare Poiectul de hotărăre privind completarea
HCL nr.I 53/29.08.2018 — stabi lirea consumului Itmar de carburanţi pentru autoturismel e şi utilajele ce
deservesc parcul auto al U.A.T. MUNICIPIUL TECUCI.
PRIMAR
LUCIAN-GRIGORE ilCOSŢIN
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RAPORT DE SPECIALITATE
Privind : completarea HCL nr.153/29.08.2018 — stabilirea consumului lunar de
carburanti pentru autoturismel e si utilaiele ce deservesc parcul auto al U.A.T.
MUNICIPIUL TECUCL

Reglementarea juridică a proiectului de hotarare constă 1n prevederile Legii nr.258/
2015, prin care a fost modificată şi completată Ordonanţa Guvemului nr.80/2001 privind
stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice, prin
introducerea la art.1 alin. (5) competenţei depline de a stabili normativele proprii de
consum de carburanţi prin hotărâre a Consiliului Local, pentru autovehiculele şi utilajele
ce deservesc parcul auto al autoritatii.
Propunerile de noi cote de consum de carburant pentru autoturismele şi utilaj ele
ce aparţin parcului auto al U.A.T. Municipiul Tecuci s-au fundarnentat atât pe vechile
normative existente şi aplicabile până la intrarea in vigoare a Ordonanţa Guvernului
nr. 80/2001 cat si pe necesitatile actuale de consum.
Un alt criteriu avut in vedere a fost scopul şi activităţile specifice fiecarui mijloc
de transport al instituţiei prin gestionarea eficientă a consumului de carburant.
U.A.T. Municipiul Tecuci are in dotare următoarele mijloace de transport şi utilaje :
1. autoturism — marca Skoda Superb, himatriculat cu numărul
GL-02-TEC — un consum de 350 litri benzina / lună;
2. autoturism — marca Dacia Logan, inmatriculat cu numărul
GL-03-TEC — un consum de 250 litri benzina / lună;
4. autoturism — marca Dacia Logan, hunatriculat cu numărul
GL-25-TEC — un consum de 200 litri motorina / lună;
5. autoutilitară — marca Iveco Daily, hunatriculată cu numărul
GL-12-TEC — un consum de 200 litri motorina / lună;
6. autovehicul special N3 (vidanjă) — marca DAF, inmatriculată cu numărul
GL-06-KVB — un consum de 500 litri motorina / lună:
7. motopompe: 10 bucăţi — un consum 30 litri benzină / lună, rezultfflid un consum total de 300
litri benzina / lună;
8. gencratoare: 3 bucăţi — un consum de 50 litri benzină / lună, rezultănd un consurn total de
150 litri benzina / lună;
9. maşină de marcaje rutiere: 2 bucăţi — un consum de 100 litri benzina / lună, rezultând

un consum total de 200 litri benzina / lună;
10. motocompresor: 1 bucată - un consum de 200 litri motorina / lună;
11. ATV OUTLANDER MAX 850 + Kit lama zapăclă+sărariţă : 2 bucăţi — un consum de 100 litri
benzina / lună, rezultând un consum total de 200 litri benzină / lună;
12. GL-16-TEC - AUTOUTILITARĂ N1 - marca IVECO DAILY - un consum de 250 litri motorină
/ lună;
13. GL-60-TEC - AUTOUTILITARĂ N1 - marca VOLKSWAGEN CRAFTER - un consum de 250
litri motorină / lună;
14. TECUCI-GL-0242 : AUTONACELA CU BRAT ARTICULAT (PRB) - AUTOVEHICUL
SPECIAL N1 - marca NISSAN - un consum de 350 litri motorină / lună;
15.DRUJBĂ MS 441C-M seria 176808683, DRUJBA MS 261 - 177677137, DRUJBA MS261 177508622 - consum de 100 litri benzină / lună, rezultând un consum total de 300 litri benzină / lună;
16. motocoase- 12 bucăţi din care: 6 bucăţi mari - un consum de 83,33 litri benzină / lună, rezultând
un consum total pentru cele 6 bucăţi mari de 500 litri benzină / lună şi 6 bucăţi mici - un consum de 63,33 litri
benzină / lună, rezultând un consum total pentru cele 6 bucăţi mici de 380 litri benzină / lună , în acest sens
rezultând un consum total pentru cele 12 bucăţi drujbe mari şi mici de 880 litri benzină / lună, acestea vor fi
folosite in perioada aprilie-august;
17. drujbe - 6 bucăţi din care : 2 bucăţi mari - un consum total de 85 litri / benzină / lună, rezultând
un consum total de 170 litri benzină / lună, 2 bucăţi mici - un consum de 65 litri benzină / lună, rezultând un
consum total de 130 litri benzină / lună, 2 bucăţi telescopice - un consum de 65 litri benzină / lună, rezultând
un consum total de 130 litri benzină / lună, acestea vor fi folosite în perioada februarie-aprilie şi septembrienoiembrie, mai exact 6 luni / an;
18. scarificator - 1 bucată - un consum de 80 litri benzină / lună, acesta va fi folosit 4 luni /an
(primăvara şi toamna);
19. landou - 2 bucăţi - un consum de 80 litri benzină / lună, In acest sens pentru acestea rezultând un
consum total de 160 litri benzină / lună, acestea vor fi folosite 7 luni / an;
20. motosapa - 1 bucată - un consum de 80 litri benzină / lună, aceasta va fi folosită 4 luni /an
(primăvara 2 luni şi toamna 2 luni);
21. maşină tuns gard viu - 1 bucată - un consum de 70 litri benzină / lună, aceasta va fi folosită 10
luni /an.
in acest sens, prin modificarea adusă de Legea 258/2015 s-a eliminatIn totalitate anexa
nr.3 din OG m-.80/2001, care cuprindea normative de cheltuieli privind dotarea cu autoturisme
şi consurnul lunar de carburanţi, lasţind această prerogativă la nivelul consiliilor locale.
Analizand
t
muneroasele activităţi şi servicii transferate In competenţa autotităţilor
administraţiei publice locale în ultimii ani, se poate constataln mod obiectiv că normativele
de cheltuieli stabilite anterior nu mai sunt de actualitate.
Deoarece nevoia pentru deplasări este 1n creştere, fapt ce duce la tm consum mărit de
combustibil, propunem stabilirea normativului propriu de cheltuieli privind consumul de
carburant defalcat pe fiecare categorie de autoturism/utilaj conform tabelului din anexa nr.1 la
prezentul raport de specialitate.
Menţionăm că se va completa HCL nr.153/29.08.2018 privind stabi lirea consurnului
lunar de carburanţi pentru autoturismele şi utilajele ce deservesc parcul auto al U.A.T.
Municipiul Tecuci confoml anexei 1 la prezenta hatărăre, după curn urmează :
1. DRUJBĂ MS 441C-M seria 176808683 - 1 buc.;
2. TECUCI-GL-0242 AUTONACELA CU BRAT ARTICULAT - AUTOVEHICUL SPECIAL N1 marca NISSAN - 1 buc.;
3. GL-16-TEC - AUTOUTTLITARĂ N1 - marca IVECO DAILY - 1 buc.;
4. GL-60-TEC - AUTOUTTLITARĂ N I - marca VOLKSWAGEN CRAFTER - 1 buc.;
5. DRUJBA MS 261 - 177677137 - I buc.;
6. DRUJBA MS261 - 177508622 - 1 buc.
7. motocoase - 12 bucăţi din care: 6 bucăţi mari şi 6 bucăţi nici
8. drujbe - 6 bucăţi din care: 2 bucăţi mari, 2 bucăţi mici , 2 bucăţi telescopice;
9. scarificator - 1 bucată;
10. landou - 2 bucăţi;

11. motosapă — 1 bucată;
12. maşină tuns gard viu — 1 bucată.
Aşa cum reiese din continutul referatului de necesitate cu numărul 57257/04.11.2021, emis de Direcţia
Servicii Publice, aceste mijloace de transport şi utilaje au fost preluate de la Compania de Utilităţi Publice
Tecuci S.R.L., în baza contractului de 'inchiriere bunuri cu nr.17/26.10.2021, iincheiat iintre U.A.T. Municipiul
Tecuci i Compania de Utilităţi Publice Tecuci S.R.L. cu durata de 12 luni, Incepsănd din 26.10.202125.10.2022
Având in vedere prevederile HCL nr.96/22.07.2021 — privind aprobarea Organigramei i Statului de
Funcţii ale Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci, precizăm că aceste mijloace de
transport şi utilaje vor deservi permanent şi pe tot parcursul anului tuturor salariaţilor şi activităţilor desfăşurate
de aceştia în cadrul Direcţiei Servicii Publice, sin scopul eficienfUzării şi asigurării unui microclimat optim şi în
condiţii de sigurantă şi legalitate.
Ca şi activităţi de bază ce vor fi realizate de către salariaţii incadraţi la Direcţia Servicii Publice cu
ajutorul şi prin intermediul mijloacelor de transport şi a utilajelor inchiriate conform contract nr. 17/26.10.2021,
enumerăm :
1.Lucrări cu privire la intreţinerea şi amenajarea spaţiilor verzi in funcţie de anotimp;
2.Lucrări mai ample cum ar fi : toaletarea şi doborârea arborilor;
3.Lucrări de evacuare deşeuri vegetale şi moloz;
4.Luerări de proiectare peisagistică pentru spaţii verzi;
5.Activităţile cu privire la transportul, îngrijirea, ridicarea câinilor fără stăpân de pe domeniul public,
precum şi îmbunătăţirea condiţiilor de cazare a acestora in limitele admise de lege şi in funcţie de bugetul
alocat.
De asemenea pe Iângă mijloacele de transport şi utilajele Inchiriate de la Compania de Utilităţi Publice
Tecuci S.R.L. prin contract nr. 17/26.10.2021 şi pentru desfăşurarea activitătii in bune condiţii în cadrul
Direcţiei Servicii Publice, U.A.T. Municipiul Tecuci v-a mai achiziţiona următoarele utilaje:
- motocoase — 12 bucăţi din care: 6 bucăţi mari şi 6 bucăţi mici;
- drujbe — 6 bucăţi din care : 2 bucăţi mari, 2 bucăţi mici , 2 bucăţi telescopice;
- scarificator — 1 bucată;
- landou — 2 bucăţi;
- motosapă — 1 bucată;
- maşină tuns gard viu — 1 bucată.
Având
în
vedere
cele
expuse,
susţinem
completarea
HCL
n r . 1 5 3 / 2 9 . 0 8 . 2 0 1 8 privind stabi lirea consumului hmar de carburanţi pentru
autoturismele şi utilajele ce deservesc parcul auto al U.A.T. Municipiul Tecuci conform anexei
1 la prezenta hotărâre prin adăugarea mijloacelor de transport şi utilajelor următoare :
I. DRUJBĂ MS 441C-M seria 176808683 — 1 buc.;
2. TECUCI-GL-0242 : AUTONACELA CU BRAT ARTICULAT — AUTOVEHICUL SPECIAL N1
marca NISSAN — 1 buc.;
3. GL-16-TEC - AUTOUTILITARĂ N1 — marca IVECO DALLY — 1 buc.;
4. GL-60-TEC - AUTOUTILITARĂ Nl — marca VOLKSWAGEN CRAFTER — I buc.;
5. DRUJBA MS 261 — 177677137 — I buc.;
6. DRUJBA MS261 — 177508622 — 1 buc.
7. motocoase — 12 bucăţi din care: 6 bucăţi mari şi 6 bucăţi mici;
8. drujbe — 6 bucăţi din care : 2 bucăţi mari, 2 bucăţi mici , 2 bucăţi telescopice;
9. scarificator — 1 bucată;
10. landou — 2 bucăţi;
11. motosapă — I bucată;
12. maşină tuns gard viu — I bucată.
Atasam prezentei, anexa nr. 1, reprezentand tabelul cu mijloacele de transport si utilajele
aflate in dotarea UAT Municipiul Tecuci completata prin cota de combustibil propusa spre
aprobare pentru mijloacele de transport şi utilajele urmatoare:
1. DRUJBĂ MS 441C-M seria 176808683 — 1 buc.;
2. TECUC1-GL-0242 : AUTONACELA CU BRAT ARTICULAT — AUTOVEHICUL SPECIAL NI marca NISSAN — 1 buc.;

3. GL-16-TEC - AUTOUTIL1TARĂ N1 — marca IVECO DAILY — 1 buc.;
4. GL-60-TEC - AUTOUTILITARĂ N1 — marca VOLKSWAGEN CRAFTER — 1 buc.;
5. DRUJBA MS 261 — 177677137 — 1 buc.;
6. DRUJBA MS261 — 177508622 — 1 buc.
7. motocoase — 12 bucăţi din care: 6 bucăţi mari şi 6 bucăţi mici;
8. drujbe — 6 bucăţi din care : 2 bucăţi mari, 2 bucăţi mici , 2 bucăţi telescopice;
9. scarificator — 1 bucată;
10. landou — 2 bucăţi;
11. motosapă — 1 bucată;
12. maşină tuns gard viu — 1 bucată.
Având ln vedere cele prezentate mai sus, considerăm că prezentul proiect de hotărke
indeplineşte conditiile de legalitate şi oportunitate, drept pentru care îl supunem spre dezbaterea şi
aprobarea Consiliului Local Tecuci.

DIRECŢIA SERVICH PUBLICE,
Director Naum Adrialti
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Anexa nr. 1
la Hotararea nr.

Cu PRIVIRE LA MIJLOACELE DE TRANSPORT ŞI UTILAJELE AFLATE IN DOTAREA U.A.T. MUNICIPIUL TECUCI
SI COTA DE COMBUSTIBIL PENTRU PERIOADA IANUAFtIE 2022 — DECEMBRIE 2022

Nr.
Crt

Unitatea detinatoare

1
2.
3
4
5
6
7
8

1i .A .T. MUNICIPIUL TECUCI
U.A.T. MUNICIPIUL TECUCI
U.A.T. MUNICIPIUL TECUCI
U.A.T. MUNICIPIUL TECUCI
U.A.T. MUNICIPIUL TECUCI
U.A.T. MUNICIPIUL TECUCI
U.A.T. MUNICIPIUL TECUCI
U.A.T. MUNICIPIUL TECUCI

GL-02-TEC
GL-03-TEC
GL-25-TEC
GL-12-TEC

autoturism — Skoda Superb
autoturism — Dacia Logan
autoturism — Dacia Logan
autoutilitara — Iveco Daily
motopompe
generatoare
motocompresor
masina marcaje rutiere

9

U.A.T. MUNICIPIUL TECUCI

-

ATV OUTLANDER MAX 850 +
Kit lama zapădă+sărărini

2016

10

U.A.T. MUNICIPIUL TECUCI

-

ATV OUTLANDER MAX 850 +
Kit lama zapădă+sărtirită

2016

11

U.A.T. MUNICIPIUL TECUCI

GL-06-KVB

12

COMPANIA DE UTILITĂT1
PURLICE TECUCI S.R.L.

13

COMPANIA DE UTILITATI
PUBLICE TECUCI S.R.L.

GL-60-TEC

14

COMPANIA DE UTILITĂTI
PUBL10E TECUCI S.R.L.

TECUCI-GL0242

Numar
inmatriculare

-

GL-16-TEC

Tip mijloc de transport/utilaj

Autovehicul special N3(vidanjă) DAF
Autoutilitară N1 — IVECO DAILY —
contract chirie nr. 17/26.10.2021Incheiat cu U.A.T. Municipiul
Tecuci
Autoutilitară N1 — VOLKSWAGEN
CRAFTER— contract chirie nr.
17/26.10.2021- hicheiat cu U.A.T.
Municipiul Tecuci
Autovehicul Special NI —NISSAN
(PRB) — contract chirie nr.
17/26.10.2021- Incheiat cu U.A.T.
Municipiul Tecuci

Anul
fabricatiei
2012
2011
2016
2008

-

Număr bucăti
autoturisme
Si atilaie
1 buc.
Ibuc.
1 buc.
1 buc.
10 buc.
3 buc.
1 buc.
2 buc.
I buc.

1 buc.

1990

1 buc.

Cota
combustibil
(litri) /Itt nă

Număr
luni
utilizare
/an
12
12
12
12
12
12
12
12

Tip
combustibil

Cantitate
combstibil
pe an

benzina
benzina
motorina
motorina
benzina
benzina
motorina
benzina

4200
3000
2400
2400
3600
1800
2400
2400

4

benzina

400

4

benzina

400

500

12

motorină

6000

250

12

motorină

3000

250

12

motorină

3000

350

12

motorină

4200

350
250
200
200
300
150
200
200
100
(Se vor folosi in
sezonul rece)
100
(Se vor folosi in
sezonul rece)

I buc.

I buc.

-

.•

1 buc.
2007

15

COMPAN1A DF, UTILITATI
PUBLICE TECUCI S.R.L.

16

COMPANIA DE UTILITATI
PUBLICE TECUCI S.R.L.

-

-

17

COMPANIA DE UTILITATI
PUBLICE TECUCI S.R.L.

-

1R

U.A.T. MUNICIPIUL TECUCI

_

DRUJBA MS 441C-M -seria
176808683— contract chirie nr.
17/26.10.2021- Incheiat cu U.A.T.
Municipiul Tecuci
1 buc.
DRUJBA MS 261-seria 177677137—
contract chirie nr. 17/26.10.2021Incheiat cu U.A.T. Municipiul
Tecuci
1 buc.
DRUJBA MS 26I-seria 177508622—
contract chirie nr. 17/26.10.2021incheiat cu U.A.T. Municipiul
Tecuci
1 buc.
motocoase

1 buc.
100

-

6

benzina

600

6

benzina

600

6

benzina

600

5

benzina

4400

6

benzina

2580

4

benzina

320

7

benzina

1120

4

benzina

320

10

benzina

700

TOTAL
ANUAL

Benzina
Motorina

27040
23400

I buc.
100

I buc.

100

-

12 buc :
6 mari
6 mici
6 buc. :
2 mari
2 mici
2 telescopice

Mari : 500
Mici :380
Mari :170
Mici : 130
Telescopice :
130

19

U.A.T. MUNICIPIUL TECUCI

-

drujbe

-

20

U.A.T. MUNICIPIUL TECUCI

-

scarificator

-

1 buc.

80

21

0.A.T. MUNICIPIUL TECUCI

-

landou

-

2 buc.

160

22

U.A.T. MUNICIPIUL TECUCI

-

motosapă

-

I buc.

80

23

U.A.T. MUNICIPIUL TECUCI

-

masină tuns gard viu

-

1 buc.

70

