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KOLOZS MEGYE 

BÁCS KÖZSÉG  

HELYI TANÁCSA 

2021.05.27-i 

31. számú HATÁROZAT 

a 2018.évi 564. számú Határozattal módosított, 2008.évi 415.számú Határozat 3. 

Mellékletének (Kolozsvári Agglomerációs Övezet Közösségi kapcsolatok Fejlesztési 

Egyesület Alapszabálya – Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Zona 

Metropolitana Cluj) módosításáról és kiegészítéséről 

 

 A Kolozs megyei, Bács Község, Helyi Tanácsa rendes ülésén;  

Megvizsgálva a 2018.évi 564. számú Határozattal módosított, 2008.évi 415.számú 

Határozat 3. Mellékletének (Kolozsvári Agglomerációs Övezet Közösségi kapcsolatok 

Fejlesztési Egyesület Alapszabálya – Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Zona 

Metropolitana Cluj) módosításáról és kiegészítéséről szóló, 4654/19.05.2021 számú 

határozattervezetet – a polgármester indítványozása; 

Meghagyva Bács község polgármestere, mint indítványozónak, a 4653/19.05.2021 

számú indoklását;  

 Megvizsgálva a Számviteli osztály Szakjelentését, amelyben a 2018.évi 564. számú 

Határozattal módosított,  2008.évi 415.számú Határozat 3. Mellékletének (Kolozsvári 

Agglomerációs Övezet Közösségi kapcsolatok Fejlesztési Egyesület Alapszabálya – Statutul 

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Cluj) módosítását és 

kiegészítését javasolja. 

Az egyesületekre és alapítványokra vonatkozó 2000. évi 26. számú Kormány 

Rendelet, a 2000.évi 26. számú Kormány Rendelet módosítására és kiegészítésére a 2020. évi 

276. számú Törvény és utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel a közigazgatási 

Törvénykönyvről szóló 2019. évi 57. számú Sürgősségi Kormány Rendelet 91. cikkelye, 129. 

cikkelyének 1. bekezdése és 132. cikkelye szerint; 

Figyelembe véve az Egyesület Alapszabályát; 



Figyelembe véve az I. Szakbizottság láttamozását; 

Utólagos módosításokkal ée kiegészítésekkel a közigazgatási Törvénykönyvről szóló 

2019. évi 57. számú Sürgősségi Kormány Rendelet 129., 132. cikkelye, 133. cikkelyének 1. 

bekezdése, 139. cikkelye és 196. cikkelye alapján,  

 

HATÁROZATOT HOZ 

1.Cikkely Jóváhagyja, a 2018.évi 564. számú Határozattal módosított, 2008.évi 

415.számú Határozat 3. Mellékletének (Kolozsvári Agglomerációs Övezet Közösségi 

kapcsolatok Fejlesztési Egyesület Alapszabálya – Statutul Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara Zona Metropolitana Cluj) módosítását és kiegészítését, a jelen határozathoz 

tartozó melléklet, mint Kiegészítő okirat szerint. 

2. Cikkely A Kolozsvári Agglomerációs Övezet Közösségi kapcsolatok Fejlesztési 

Egyesület – Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Cluj Közgyűlési 

határozatának 1. cikkelyében található kiegészítő okirat elfogadását követően, az Egyesület 

Alapszabályát, a kiegészítő okiratba foglalt módosításokkal aktualizálják.  

3. Cikkely A határozat előírásainak véghezvitelével a Kolozsvári Agglomerációs 

Övezet Közösségi kapcsolatok Fejlesztési Egyesületet, a Számviteli Osztályt és a község 

polgármesterét bízza meg. 

 

A 17 megválasztott tanácsosból jelenlévő 17 

Leadott szavazatok 17 

Igen szavazat 17 

Ellen szavazat illetve tartózkodás nincs 

 

ÜLÉSVEZETŐ ELNÖK    ELLENJEGYZŐ  

A KÖZSÉG FŐTITKÁRA 

COLCER BOGDAN-IONUT    PRIPON IOAN 

[aláírás, pecsét]     [aláírás]



2021. ÉVI 31. SZÁMÚ HATÁROZAT MELLÉKLETE 

 

A Kolozsvári Agglomerációs Övezet Közösségi kapcsolatok Fejlesztési Egyesület 

Alapszabályának  

KIEGÉSZÍTŐ OKIRATA 

 

A Kolozsvári Agglomerációs Övezet Közösségi kapcsolatok Fejlesztési Egyesület 

Közgyűlési határozata szerint 

utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel a Közigazgatási törvénykönyvről szóló 

2019. évi 57. számú Sürgősségi Kormány Rendelet és a 2020. évi 276. számú Törvény által 

módosított és kiegészített, az egyesületekre és alapítványokra vonatkozó 2000. évi 26. 

Kormány Rendelet szerint 

------------------------- -án/-én jóváhagyták az Egyesület Alapszabályának módosítását 

és kiegészítését és annak aktualizálását; 

 

1. Cikkely Az Egyesület alapító és működési okirata az Alapszabály, ennek 

következtében az okiratban, az Egyesület Alapító okiratára való valamennyi hivatkozás 

megszűnik. 

2. Cikkely Az Alapszabályban az “Igazgatói és Ügyintézési Tanács” kifejezés helyett 

az “Igazgatói Tanács” kifejezést, illetve a CDA rövidítés helyett a CD rövidítést fogják 

alkalmazni. 

3. Cikkely Az Alapszabály 7. cikkelyének b) része, a következőt fogja tartalmazni: 

“Az Egyesület székhelyét, az Igazgatói Tanács döntése alapján lehet megváltoztatni, 

amelyet a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a Közgyűlés tudomására 

hozza” 

  



4. Cikkely Az Alapszabály 15. cikkelyének 6. pontja a következők szerint módosul: 

“6. A Közgyűlés a következő esetekben határozhat a tagság megszűnéséről vagy 

kizárásáról: 

- az egyesületi tag egy éven keresztül nem teljesíti kötelezettségeit az Egyesület felé 

- törvényes előjogait személyes érdekekre használja 

- valamennyi cselekvésével, az Egyesületet, annak tagjait és tevékenységeit 

szándékosan rágalmazza 

- az Egyesületnek erkölcsi és anyagi károkat okoz” 

5. Cikkely Az Alapszabály 15. cikkelyének 6. pontja után, a következő tartalommal, 

bekerül egy 7. pont: 

“Az Egyesületi tagság, abban az esetben megszűnik, ha az e jogkörrel rendelkező jogi 

személy, a pénzügyi válságról és a területi közigazgatási egységek fizetésképtelenségéről 

szóló 2013. évi 46. számú Sürgősségi Kormány Rendelet szerint fizetésképtelenné válik” 

 6. Cikkely Az Alapszabály 17. cikkelyének Kolozsvárra vonatkozó c) része, 

kiegészül: 

“Kolozsvár Municípium: a 2018. évi 564. számú Helyi Tanácsi Határozat által megállapított 

600.000 lejes éves díjat” 

 7. Cikkely Az Alapszabálynak, az Egyesület Irányító, Adminisztráló és ellenőrző 

Testületeire vonatkozó 21. cikkelye a következők szerint módosul és kiegészül: 

“Összetétel: 

a) Az Egyesület irányító, adminisztráló és ellenörző testülete: 

1. Közgyűlés, mint az egyesület irányító testülete 

2. Igazgatói Tanács, mint az Egyesület adminisztratív testülete 

3. Könyvvizsgáló Bizottság, mint pénzügyi felügyelő testület 

b) Az Egyesület technikai operatív szerve, egy Főigazgató irányítása alatt áll és a belső 

Szabályozás alapján, a saját Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott szervezeti 

felépítési és munkaköri beosztásoknak megfelelően, az Egyesület alkalmazottaiból áll. 

  



8. Cikkely  Az Alapszabály 22. cikkelyének, az Egyesület Közgyűlésére vonatkozó 1-

4 pontjai a következők szerint módosulnak: 

“1.pont Az Egyesület Közgyűlése, valamennyi egyesült területi közigazgatási egység 

képviselőjéből álló legfőbb irányító testület. A területi közigazgatási egységek képviselői, a 

polgármesterek illetve a Megyei Tanács Elnöke, akik a területi közigazgatási egységeket, a 

Közgyűlésben törvényesen képviselik. A polgármesterek az Egyesület Közgyűlésein, a 

területi közigazgatási egység képviselői minőségüket átruházhatják az alpolgármesterekre, 

közügyintézőkre, illetve a polgármester szakapparátusához vagy helyi közintézményhez 

tartozó bármely személyre. A Megyei Tanács Elnöke az Egyesület Közgyűlésein, a 

képviselői minőségét átruházhatja, a megyei tanács valamely alelnökére, a megyei főtitkárra, 

a közügyintézőre illetve a saját szakapparátusához tartozó vagy megyei közintézményhez 

tartozó bármely személyre. 

A Közgyűlés képviselői, 21 személy, az alábbiak szerint: 

Sorsz. Megnevezés Képviselők száma 

1. Ajtony község 1 

2. Apahida község 1 

3. Bács község 1 

4. Bonchida község 1 

5. Borsa község 1 

6. Magyarkályán község 1 

7. Kajántó község 1 

8. Csürülye község 1 

9. Kolozs község 1 

10. Felek község 1 

11. Szászfenes község 1 

  



12. Gorbó község 1 

13. Gyalu község 1 

14. Zsuk község 1 

15. Magyarpeterd község 1 

16. Tordatúr község 1 

17. Újfalu község 1 

18. Kolozsvár Municípium 1 

19. Kolozs megye 1 

20. Szentpál  1 

21. Tordaszentlászló 1 

 

- az 1-1 alpont törlése, így az 1-2 alpont lesz az 1-1 alpont 

“ 2. pont Az Egyesület Közgyűlése állandó felügyeleti joggal rendelkezik az Igazgatói 

Tanács, a Könyvvizsgáló Bizottság és a ADI – ZMC technikai operatív szerve felett”  

“3. pont Az Egyesület Közgyűlésének feladatai: 

a) Az egyesület stratégiai és általános céljainak meghatározása; 

b) Az Egyesület Alapszabályának módosítása és kiegészítése; 

c) Valamennyi gyűlés napirendjének meghatározása; 

d) Az Igazgatói Tanács, a Könyvvizsgáló Bizottság és a ADI – ZMC műszaki operatív szerv 

Szervezeti és működési Szabályzatának elfogadása; 

e) Az éves költségvetés és a Cselekvési terv jóváhagyása; 

f) A pénzügyi (számviteli) mérleg jóváhagyása, az irányítás és tevékenységi jelentés 

letöltésének jóváhagyása; 

  



g) A CD javaslatára, az egyesület alapító tagjai és munkatársai, tanácsadó tagok és 

megfigyelők részére, hozzájárulások jóváhagyása; 

h) A tagok hozzájárulási összegének jóváhagyása, a közös érdekű főbb célok finanszírozása 

érdekében; 

i) CD tagok megválasztása a AGA tagok közül illetve azok visszahívása; 

j) A Könyvvizsgáló bizottsági tagok megválasztása és visszahívása; 

k) Az Egyesület Elnökének megválasztása, a Közgyűlés tagjai közül; 

l) ZMC hosszútávú fejlesztési stratégia jóváhagyása; 

m) CD által megvitatásra benyújtott projektek jóváhagyása; 

n) Új tagok felvételének jóváhagyása, azok mandátumának megszűntetése, tagsági viszony 

elvesztése és tagok Egyesületből történő kizárása; 

o) Fiókok létrehozása; 

p) Az Egyesület feloszlatása és felszámolása, illetve a felszámolás után maradt javak, 

eszközök rendeltetési helyének megállapítása; 

r) Bármely más, a törvény által előírt vagy az egyesület Alapszabályából származó 

hozzájárulás.” 

“4. pont Az Egyesület Közgyűlése, a közös érdekű főbb célok finanszírozásáról hoz 

dönténst és megállapítja a tagok hozzájárulási összegét. 

 A Közgyűlések határozatainak elfogadásához, a tagtanácsok előzetes jóváhagyása 

szükséges, feltéve, hogy a finanszírozás, a tanácsok hatáskörével a saját költségvetésük 

megállapításakor összeegyeztethető. Az egyesület testületeinek szervezeti és működési 

módját érintő Közgyűlési határozatok elfogadásához a tanácsok előzetes jóváhagyása 

szükséges. 

 Az Egyesület Közgyűlési határozatait, az Elnök írja alá, annak hiányában, az 

Igazgatói Tanács Alelnöke.” 

  



9. Cikkely Az Alapszabály 23. cikkelyének 4. pontja a következők szerint módosul: 

  “ A törlési kérelmet, az egyesület székhelyéhez tartozó választókerületi bíróság intézi, 

a tanácsteremben. A bírósági döntés jogorvosolható.” 

10. Cikkely Az Alapszabály 23. cikkelyének 6. pontja után, a következő tartalommal, 

két új, a 7-8. pont kerül bevezetésre: 

“7. pont Elnök megválasztása  

 (a) A Közgyűlés, saját tagjai közül választ Elnököt, a Kolozsvári Agglomerációs 

Övezet Közösségi kapcsolatok Fejlesztési Egyesületnek. 

(b) A Egyesület Elnökét arra az időszakra választják meg, amely átfedésben van azzal 

a megbízatásával, amelyet az Egyesületben alapító tagként képviselt, területi-közigazgatási 

egység polgármestereként gyakorol” 

“8. pont Az Elnök feladatai: 

 (a) Összehívja és levezeti az Egyesület és az Igazgatói Tanács Közgyűléseit 

 (b) Képviseli az Egyesületet a harmadik felekkel való kapcsolatokban; 

 (c) Aláírja az egyesületi testületek által elfogadott iratokat és dokumentumokat; 

 (d) Irányítja az Igazgatói Tanács tevékenységeit; 

 (e) Követi és gondoskodik, az Egyesület Közgyűlése és az Igazgatói Tanács által 

hozott határozatok, döntések, egyéb dokumentumok és intézkedések teljesítéséről; 

 (f) Javaslatot tesz az Igazgatói Tanácsnak, a ADI-ZMC technikai operatív szervezet 

ügyvezetése kinevezésére és visszavonására; 

 (g) Jóváhagyja a Vezérigazgatói posztot; 

 (h) Javaslatot tesz a Közgyűlésnek, a Könyvvizsgáló bizottság kinevezésére és 

visszavonására. 

 (i) Eleget tesz minden egyéb, az eseményekre vonatkozó jogszabályok által 

megállapított feltételeknek . 

  



11. Cikkely Az Alapszabály 25. cikkelyének 2. pontjának tartalma:  

 “a) Az Igazgatói Tanács, az Egyesület végrehajtó irányító testülete és az Egyesület 

elnökéből és az egyesület Közgyűlésének tagjai közül megválasztott 6 tagból áll. 

 b) Az Igazgatói Tanács értekezletein és gyűlésein, annak tagjai, az Alapszabály 25. 

cikkelyének 2. pontjának c) részében előírt tilalomnak megfelelően, meghatalmazhatnak egy 

személyt. 

 c) Bármely személy, aki olyan közintézményben tölt be vezetői tisztséget, amelyben 

az illető egyesületnek célja a közintézmény tevékenységeinek a támogatása, nem lehet az 

Igazgatói Tanács tagja, amennyiben volt, elveszíti ezt a minőségét” 

 12. Cikkely Az Alapszabály 25. cikkelyének 3. pontjának a) része, c) része, h) része, 

i) része és l) része a következők szerint módosul: 

 “a) A Közgyűlésnek bemutatja az előző időszak tevékenységi beszámolóját, a bevételi 

és kiadási költségvetést, a pénzügyi mérleget és az egyesület program tervét; 

 c) Jogi dokumentumokat ír alá az Egyesület nevében és érdekében, amelyeket az 

AGA- (Adunare Generala Asociatiilor – Egyesületek Közgyűlése)-vel közöl; 

 h) Az egyesület tevékenységeit irányítja, a főigazgató és a főigazgató alá tartozó 

technikai operatív szerven keresztül, az alapítási céljainak megfelelően; 

 i) Az Egyesületek Közgyűlésének javaslatot tesz, a költségvetési tervezetben szereplő 

éves hozzájárulások megállapítására/módosítására, a Konzultatív Tagok és Megfigyelő 

Tagok számára, illetve az alapító tagi minőség megszűntetésére; 

l) Kidolgozza a CD Szervezeti és működési Szabályzatát és az Egyesület Közgyűlése elé 

terjeszti jóváhagyásra;” 

  



13. Cikkely Az Alapszabályzat 25. cikkelyének 3. pontjának m) és n) része a következő 

szerint megfordul: 

“(m) Ellátja a belső irányítást és az egyéb intézményekkel való kapcsolatokat, az alkalmazotti 

kapacitásépítési tervet és nemzeti és nemzetközi finanszírozási programokban történő 

részvétellel, belső és külső forrásokra pályázik;” 

“(n) Ellát bármely más, az egyesület Közgyűlése által jóváhagyott Szervezeti és Működési 

Szabályzatban előírt vagy az Egyesület Közgyűlése által meghatározott feladatot.” 

14. Cikkely Az Alapszabály 25. cikkelyében az anyagi hiba kiigazításra kerül, illetve 

két különböző szempont azonos számozással lett ellátva (3 szám) és a 3.pont megszűnik, 

illetve “CDA a jelen szabályzatban előírt feladataiból, a ROF ADI-ZMC-vel feladatokat tud 

átruházni az elnök, alelnök vagy vezérigazgató részére.” 

15. Cikkely Az Alapszabály 25. cikkelyének 9. pontja a következőt fogja tartalmazni: 

“Az Igazgatói Tanács elnöke, a Közgyűlés által választott Egyesületi elnök és az 

Alapszabály 23. cikkelyének 8. pontjában előírt feladatokat teljesíti.” 

16. Cikkely Az Alapszabály 25. cikkelyének 10. pontja a következőt fogja 

tartalmazni: 

“Az Igazgatói Tanács alelnökét a CD tagjai közül választják, arra az időszakra 

választják meg, amely átfedésben van azzal a megbízatásával, amelyet alapító vagy 

egyesületi tagként képvisel, a területi-közigazgatási egység polgármestereként gyakorol és 

ellátja a következő feladatokat: 

(a) Az Elnök hiányában, annak valamennyi feladatát teljesíti; 

(b) Bármely egyéb feladatot teljesít az elnök vagy az Igazgatói Tanács megbízásából.” 

17. Cikkely Az Alapszabály 26. cikkelyének f) része a következők szerint módosul: 

“f) Megjelöli, szankcionálja és elrendeli a munkaszerződések felfüggesztését, 

módosítását és felmondását és jóváhagyja az ADI-ZMC technikai operatív szervének 

munkaköri leírásait, a törvény szerint.” 

  



18. Cikkely Az Alapszabály 27. cikkelye a következők szerint módosul: 

“1. Az Egyesület belső pénzügyi ellenőrzéséről, egy 3 tagból álló Könyvvizsgáló 

Bizottság gondoskodik. A Könyvvizsgáló Bizottság tagjaira, az Igazgatói Tanács Elnöke tesz 

javaslatot és az Egyesület Közgyűlése jóváhagyja. 

2. A törvény szerint, a könyvvizsgálók közül legalább egynek, mérlegképes 

könyvelőnek vagy könyvszakértőnek kell lennie. 

3. A könyvviszgáló bizottság szervezeti és működési szabályzatát a közgyűlés hagyja 

jóvá. A könyvvizsgáló bizottság saját belső eljárási szabályzatot dolgozhat ki. 

4. Könyvvizsgálói hatáskörében: 

a) legalább egszer egy évben ellenőrzi az egyesület tőkéjének kezelési módját 

b) jelentéseket készít és a közgyűlésnek bemutatja; 

c) szavazati jog nélkül részt vehet az igazgatói tanács ülésein; 

d) bármely más, az Alapszabályban előírt vagy a közgyűlés által meghatározott 

feladatot teljesíti 

19. Cikkely Az Alapszabály 28. cikkelyének 2. pontja a következők szerint módosul: 

“2. pont Az Egyesület Közgyűlése törvényesen megalakultnak tekinthető, az 

egyesület tagjainak legalább 2/3 –os többségével. Az előírt határozatképesség hiánya, az 

Igazgatói Tanács elnöke által megállapított későbbi időpontra tervezett új összehívást 

eredményez. A második összehíváskor, az Egyesület Közgyűlése, a jelenlévő tagok számától 

függetlenül, hivatalosan megalakultnak tekinthető.” 

20. Cikkely A 28. cikkely 6. pontja után új pont kerül bevezetésre, a 7. pont a 

következő tartalommal: 

“A 28. cikkely 1-6 pontjai előírásainak megfelelő betartásával , a Közgyűlés és az 

Igazgatói Tanács üléseit elektronikus távközlési eszközök segítségével is meg lehet tartani. A 

Közgyűlés határozatai és az Igazgatói Tanács Döntései kiterjesztett elektronikus aláírással is 

aláírhatók. 

  



21. Cikkely Az Alapszabály 29. cikkelyének 1. pontja után új pont kerül bevezetésre, 

a 2. pont a következő tartalommal: 

“2. A közösség fejlesztési egyesület testületeinek és a technikai operatív szervezet   

szervezeti és működési módját, a helyi tanácsi határozatok, illetve  a társult megyei tanácsok 

döntéseivel előzetesen jóváhagyott közösségi fejlesztési egyesület Alapszabálya határozza 

meg.” 

22. Cikkely Az Alapszabály 30. cikkelye a következők szerint módosul: 

“(1) Az egyesület jogilag megszűnik, feloszlik: 

1. Az egyesület létrehozási célja elérésének lehetetlensége esetén, ha e tény 

megállapításától számított 3 hónapon belül e cél nem változik; 

2. Az egyesület Alapszabályának megfelelően a Közgyűlés vagy az Igazgatói Tanács 

megalakulásának lehetetlensége esetén, amennyiben ez a helyzet, az Alapszabályban 

meghatározott, esettől függően a közgyűlés vagy az igazgatói tanács megalakulási 

időpontjától számított több mint egy évig áll fenn; 

3. A társulók számának, a törvényben meghatározott határérték alá való csökkentése, 

amennyiben azt 3 hónapja nem zárták le. 

A feloszlás megállapítása, bármely érdekelt személy kérésére, az egyesület székhelye 

szerinti bíróságnak a határozata alapján történik. 

(2) Az egyesület, a Közigazgatási Minisztérium vagy bármely más érdekelt személy 

kérésére, bírósági határozattal feloszlatható: 

a) amikor az egyesület célja vagy tevékenysége jogellenessé vagy a közrenddel 

ellentétessé válik; 

b) amikor a cél megvalósítása jogellenes vagy a közrenddel ellentétes eszközökkel 

történik; 

c) amikor az egyesület, alapítási céljától eltérő célt követ; 

d) amikor az egyesület fizetésképtelenné válik; 

e) amennyiben az egyesület, a javasolt cél vagy célok jellegénél fogva olyan 

tevékenységeket kíván végezni, amelyekhez a törvény szerint előzetes közigazgatási 

engedély szükséges, ezeket a tevékenységeket, a bíróság feloszlatási szankciója értelmében, 

csak a megfelelő engedélyek megszerzése után lehet megkezdeni. 



(2^1) A feloszlást megállapító illetékes bíróság, az egyesület székhelye szerinti 

bíróság. 

(3) Az egyesület, a közgyűlési határozat alapján is feloszlatható. A feloszlási 

gyűléstől számított 15 napon belül, a közgyűlési határozatot, a székhely szerinti bírósághoz 

lehet benyújtani, hogy bejegyezzék az Egyesületek és alapítványok nyilvántartásába.    

23. Cikkely Az Alapszabály 32. cikkelyének 6. pontja a következők szerint módosul: 

“Feloszlás esetén, a bírósági felszámolást követően, a megmaradt javakat az 

egyesületi tagok részére, az egyesület Közgyűlését alkotó településtagok képviseleti 

algoritmusa szerint arányosan továbbítják, a 2000. évi 26. számú Kormányrendelet 60. 

cikkelye szerint.”  

24. Cikkely Az Alapszabály további szabályai változatlanul maradnak. 

25. Cikkely A kiegészítő okirat elfogadását követően, az egyesület Alapszabálya a 

jelen iratba foglalt módosításokkal lesz aktualizálva. 

 

ÜLÉSVEZETŐ ELNÖK    ELLENJEGYZŐ  

A KÖZSÉG FŐTITKÁRA 

COLCER BOGDAN-IONUT    PRIPON IOAN 

[aláírás, pecsét]     [aláírás] 

 

 


