ROMÂNIA
JUDE UL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD
HOTARAREA NR 142
Din 27 noiembrie 2008
privind: - aprobarea ca linii prioritare pentru subven ionarea în anul 2009, de la bugetul
local, în baza Legii nr. 34/1998, a asocia iilor i funda iilor, precum i a Regulamentului
de organizare i func ionare al Comisiei de evaluare i selec ionare i a Grilei de evaluare
a asocia iilor i funda iilor
Consiliul Local al Municipiului Adjud, jude ul Vrancea întrunit în edin a ordinar
la convocarea Primarului municipiului Adjud
- Analizând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Adjud care a ini iat
acest proiect de hot râre i a Raportului de specialitate;
- Luand act de avizul favorabil al Comisiei pentru activit i social-culturale, culte,
inv mant, s n tate, familie, munc , protec ie social i protec ia copilului ;
Având în vedere:
- prevederile Legii nr.34/1998, privind acordarea unor subven ii asocia iilor i
funda iilor române cu personalitate juridic
-prevederile art. 1 alin. (3) i ale art. 5 alin. (2) din anexa 1 a Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subven ii
asocia iilor i funda iilor române cu personalitate juridic , care înfiin eaz i administreaz
unit i de asisten social , aprobate prin Hot rârea Guvernului nr. 1.153/2001, cu
modific rile i complet rile ulterioare;
-prevederile Ordonan ei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu
modific rile i complet rile ulterioare,
- In temeiul dispozi iilor art.17, art. 36 al. 2, litera „b”, „d”, „e”, al. 4 lit. „e”,alin.6,
lit. „a”, pct.2, alin.7 lit „a”, art.45 alin.1 i art.47 din Legea administra iei publice locale
nr. 215/2001 republicat ;
HOT

R

TE:

ART. 1 Se aprob ca linii prioritare pentru subven ionarea în anul 2009, de la bugetul
local, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subven ii asocia iilor i funda iilor
române cu personalitate juridic , care înfiin eaz i administreaz unit i de asisten
social , a asocia iilor i funda iilor, a unit ilor de asisten social , a a cum sunt
clasificate în Nomenclatorul institu iilor de asisten social , pentru urm toarele categorii
de persoane beneficiare:
a) persoane vârstnice;
b) persoane cu handicap;
c) copii separa i sau cu risc de separare de p rin i ;
d) alte persoane aflate în dificultate, respectiv persoane i familii cu venituri mici;
e) persoane f r ad post;
f) persoane tinere care p r sesc sistemul de protec ie a copilului;
g) persoane victime ale violen ei în familie;
h) persoane victime ale traficului de persoane;

i) persoane toxico-dependente;
j) persoane imigrante i refugia i.
ART. 2 În scopul evalu rii i selec ion rii asocia iilor i funda iilor care înfiin eaz i
administreaz unit i de asisten social , în vederea acord rii subven iilor de la bugetul
local pentru anul 2009, se aprob Regulamentul de organizare i func ionare al Comisiei
de evaluare i selec ionare, prev zut în anexa nr. 1 care face parte integrant din prezenta
hot rare.
ART. 3 Se aprob Grila de evaluare a asocia iilor i funda iilor, prev zut în anexa nr. 2
care face parte integrant din prezenta hot rare.
ART. 4 Prezentele prevederi vor fi comunicate celor interesa i de c tre Serviciului de
administra ie public local .

Pre edinte de edin ,
Consilier,
Ing.Bejan Ion

Contrasemneaz ,
Secretar,
aradici tefania

ANEXA 1
REGULAMENT
de organizare i func ionare al Comisiei de evaluare i selec ionare
Obiectivul Comisiei de evaluare i selec ionare
ART. 1
Comisia de evaluare i selec ionare, denumit în continuare comisie, are ca obiectiv
evaluarea i selec ionarea asocia iilor i funda iilor în vederea acord rii subven iilor în
temeiul Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subven ii asocia iilor i funda iilor
române cu personalitate juridic , care înfiin eaz i administreaz unit i de asisten
social , i a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998, aprobate
prin Hot rârea Guvernului nr. 1.153/2001, denumite în continuare norme metodologice.
Perioada în care comisia evalueaz i selec ioneaz asocia iile i funda iile
ART. 2
(1) Perioada în care comisia evalueaz i selec ioneaz asocia iile i funda iile începe
dup aprobarea Comisiei de c tre Consiliul Local, în termen de 7 zile.
(2) Dup perioada în care comisia evalueaz i selec ioneaz asocia iile i funda iile
comisia pred Serviciului de asisten social al Prim riei municipiului Adjud
documentele care au stat la baza evalu rii i selec ion rii.
(3) Activitatea secretarului comisiei începe dupa aprobarea Comisiei de catre Consiliul
Local, in termen de 5 zile.
Atribu iile comisiei
ART. 3
Comisia are urm toarele atribu ii:
a) analizeaz con inutul documenta iei depuse de asocia ii sau funda ii i respectarea de
c tre acestea a condi iilor legale pentru acordarea subven iilor;
b) solicit Serviciului de asisten social a Primariei municipiului Adjud raportul
privind oportunitatea acord rii subven iei, în termen de maximum 10 zile lucr toare de la
data începerii activit ii prev zute la art. 2 alin. (1);
c) solicit , dac este cazul, ca raportul prev zut la lit. b) s fie înso it de documente
justificative pentru sus inerea recomand rilor;
d) evalueaz i selec ioneaz asocia iile i funda iile pe baza criteriilor stabilite la art. 6
din normele metodologice i prev zute în grila de evaluare;
e) comunic asocia iilor i funda iilor neselec ionate motivele care au stat la baza lu rii
acestei decizii;
f) propune spre aprobare Primarului lista asocia iilor i funda iilor selec ionate, precum
i nivelul subven iilor ce urmeaz a fi acordate;
g) comunic , în termen de 5 zile de la data emiterii hotararii Consiliului Local prev zuta
la art. 9 alin. (1) din normele metodologice, asocia iilor i funda iilor selec ionate nivelul
subven iilor aprobate;
h) transmite, în vederea încheierii conven iilor, Serviciului de asisten social al
Prim riei Adjud un exemplar din cererile de solicitare a subven iei.
Sarcinile i responsabilit ile comisiei
ART. 4
Sarcinile i responsabilit ile pre edintelui comisiei sunt urm toarele:

a) reprezint comisia în rela iile cu Consiliul Local, i cu asocia iile i funda iile
solicitante de subven ii;
b) coordoneaz activitatea membrilor i a secretarului comisiei;
c) verific respectarea termenului de depunere a documenta iei;
d) verific documenta ia de solicitare a subven iei;
e) verific îndeplinirea de c tre asocia ie/funda ie a condi iilor de eligibilitate;
f) evalueaz îndeplinirea condi iilor legale pentru acordarea serviciilor de asisten
social ;
g) analizeaz raportul privind oportunitatea acord rii subven iei;
h) evalueaz asocia iile i funda iile în conformitate cu criteriile prev zute la art. 6 din
normele metodologice;
i) stabile te num rul mediu lunar de persoane asistate pentru care se propune acordarea
subven iei;
j) stabile te suma reprezentând subven ia care se propune a fi acordat unit ii de
asisten social ;
k) particip cu drept de vot la edin ele de lucru ale comisiei;
l) p streaz confiden ialitatea datelor cuprinse în documentele verificate în cadrul
comisiei.
ART. 5
Sarcinile i responsabilit ile membrilor comisiei sunt urm toarele:
a) verific respectarea termenului de depunere a documenta iei;
b) verific documenta ia de solicitare a subven iei;
c) verific îndeplinirea de c tre asocia ie/funda ie a condi iilor de eligibilitate;
d) evalueaz îndeplinirea condi iilor legale pentru acordarea serviciilor de asisten
social ;
e) analizeaz raportul privind oportunitatea acord rii subven iei;
f) evalueaz asocia iile i funda iile în conformitate cu criteriile prev zute la art. 6 din
normele metodologice;
g) stabile te num rul mediu lunar de persoane asistate pentru care se propune acordarea
subven iei;
h) stabile te suma reprezentând subven ia care se propune a fi acordat unit ii de
asisten social ;
i) p streaz confiden ialitatea datelor cuprinse în documentele verificate în cadrul
comisiei.
ART. 6
Sarcinile i responsabilit ile secretarului comisiei sunt urm toarele:
a) preia de la Registratura Primariei Adjud toate solicit rile pentru acordarea de
subven ii pentru anul 2009, le înregistreaz în registrul special al comisiei i le p streaz
nedesf cute pân la data la care comisia î i începe activitatea;
b) organizeaz edin ele comisiei;
c) întocme te i transmite Serviciului de asisten social al Primariei municipiului
Adjud adresele prin care se solicit întocmirea raportului privind oportunitatea acord rii
subven iei;
d) întocme te i transmite asocia iilor i funda iilor comunic rile privind rezultatul
selec iei;
e) întocme te i transmite Serviciului de asisten social al Primariei municipiului
Adjud comunic rile privind asocia iile i funda iile selec ionate, înso ite de un exemplar
din cererea de solicitare a subven iei, în vederea încheierii conven iei;
f) întocme te i r spunde de eviden a documentelor emise i primite de comisie;

g) întocme te orice alt document solicitat de pre edintele comisiei în leg tur cu
activitatea acesteia;
h) p streaz confiden ialitatea datelor cuprinse în documentele verificate în cadrul
comisiei.
Procedura de lucru a comisiei în vederea evalu rii i selec ion rii
ART. 7
Evaluarea asocia iilor i funda iilor se realizeaz pe baza criteriilor prev zute în normele
metodologice i a grilei de evaluare de c tre membrii comisiei.
ART. 8
(1) În cadrul comisiei au drept de vot numai membrii i pre edintele acesteia. Deciziile
comisiei se iau cu majoritate simpl , în edin e de lucru colective.
(2) În cazul în care apar divergen e în luarea deciziilor, pre edintele comisiei are dreptul
de a solicita punctul de vedere al Serviciului de asisten social al Primariei municipiului
Adjud care are caracter consultativ.
ART. 9
Pe parcursul evalu rii, comisia întocme te lista asocia iilor i funda iilor i a unit ilor
de asisten social ale acestora eliminate în diferite etape de evaluare.
ART. 10
La încheierea procesului de evaluare, comisia întocme te lista asocia iilor i funda iilor
i a unit ilor de asisten social ale acestora evaluate cu un punctaj final de cel pu in 60
de puncte.
ART. 11
In cazul in care sumele ce urmeaza a fi acordate cu titlu de subventie se incadreaza in
fondul prevazut in bugetul Consiliului Local cu aceasta destinatie, comisia transmite
Primarului lista prevazuta la art. 10, in vederea initierii propunerii de hot râre prevazuta la
art. 9 alin. (1) din normele metodologice.
ART. 12
(1) In cazul in care sumele ce urmeaza a fi acordate cu titlu de subventie depasesc
fondul prevazut in bugetul Consiliului Local cu aceasta destinatie, comisia va proceda
dupa cum urmeaza:
a) propune pentru aprobare unitatile de asistenta sociala ale asociatiilor si fundatiilor, in
ordinea punctajului obtinut, astfel incat totalul sumelor propuse cu titlu de subventie sa se
incadreze in fondul mentionat;
b) departajeaza unitatile de asistenta sociala care au obtinut acelasi punctaj cu punctajul
obtinut de ultima unitate de asistenta sociala propusa pentru aprobare.
(2) Departajarea prevazuta la alin. (1) lit. b) se realizeaza prin aplicarea, in ordine, a
urmatoarelor criterii:
1. recunoasterea ca fiind de utilitate publica a asociatiilor si fundatiilor;
2. necesitatile si prioritatile in domeniul asistentei sociale in conformitate cu art. 12 alin.
(4) din normele metodologice.
ART. 13
Lista prev zut la art. 10 i 11 cuprinde atât num rul de persoane asistate, precum i
suma reprezentând subven ia propus a fi acordat unit ilor din cadrul asocia iilor i
funda iilor.

ART. 14
În termen de 5 zile de la data emiterii hot rârii prev zut la art. 9 alin. (1) din normele
metodologice, comisia procedeaz dup cum urmeaz :
a) comunic asocia iilor i funda iilor selec ionate nivelul subven iilor aprobate;
b) transmite serviciului de asisten social al Primariei municipiului Adjud un exemplar
ale cererii de solicitare a subventiei si o copie a hot rârii Consiliului Local pentru
aprobarea nivelului subventiilor, in vederea incheierii conventiei;
c) solicita serviciului de asisten social o copie a conventiei incheiate.
Dispozi ii finale
ART. 15
Documentele emise i primite de comisie se eviden iaz într-un registru special.
ART. 16
Documentele care au stat la baza evalu rii i selec ion rii asocia iilor i funda iilor,
precum i documentele i registrul special prev zute la art. 15 se predau pe baz de procesverbal serviciului de asisten social , la încheierea activit ii comisiei.
Pre edinte de edin ,
Consilier,
Ing.Bejan Ion

Contrasemneaz ,
Secretar,
aradici tefania

ANEXA 2
GRILA DE EVALUARE
Denumirea
asocia iei/funda iei
solicitante
...............…………………………………...……………………
Adresa
.........................……………………………………………………………………................
............
Persoan de contact ......…………………..... e-mail: ……………….......... telefon/fax
……………….......
Etapa 1
Verificarea respect rii termenului de depunere a documenta iei
Nr./data înregistr rii la Prim ria municipiului Adjud:
Rezultatul etapei*1):
Documenta ia a fost depus în termenul legal; procesul de
evaluare continu
[]
Documenta ia nu a fost depus în termenul legal; procesul
de evaluare este sistat
[]
Membrii comisiei (nume,prenume)

Semnatura

Data

------

*1) Se bifeaz .
Etapa 2
Verificarea componen ei documenta iei de solicitare a subven iei
Tipul documentului

a
b
c

Cererea de solicitare a subventiei, conform modelului
prevazut in anexa 1 la norme metodologice
Raportul privind activitatea asociatiei/fundatiei
in domeniul asistentei social in ultimele 12 luni
calendaristice
Dovada dreptului de a acorda servicii sociale,

Rezultatul
Observatii*3
verificarii*2
DA NU

d
e
f
g
h
i

respectiv certificatul de acreditare,( i dup caz licenta
de
functionare si alte documente care dovedesc
dreptul asociatiei sau fundatiei de a acorda
servicii sociale )
Dovada dobandirii personalitatii juridice
Ultimul bilant contabil, inregistrat la directia
finantelor publice judetene
Balanta contabila de verificare la data de 30
septembrie a anului curent
Dovada privind bonitatea asociatiei/fundatiei emisa de
banca unde are deschis contul
Dovada privind situatia juridica a sediului
unitatii de asistenta sociala*4
Autorizatia sanitara de functionare a unitatii de
asistenta sociala pe anul curent, potrivit
legislatiei
in vigoare*5

Rezultatul etapei:
Procesul de evaluare continu pentru urm toarele unit i de
asisten social :
Documenta ia este incomplet ; procesul de evaluare este sistat pentru urm toarele
unit i de asisten social :
Membrii comisiei (nume,prenume)

Semnatura

Data

------------------------------------------------------------------------------------------------------

*2) Se bifeaz .
*3) Este obligatoriu a se completa pentru rezultatul NU.
*4) Se elimin unitatea de asisten social pentru care nu esteprezentat documentul.
*5) Se elimin unitatea de asisten social pentru care nu este prezentat documentul.
Etapa 3
Verificarea îndeplinirii de c tre asocia ie/funda ie a condi iilor de eligibilitate
Conditia

Documentul analizat

Rezultatul
verificarii
*6
DA NU

Observatii*7

1. Este persoana juridica
romana de drept privat
fara scop patrimonial,
constituita si acreditata
sau licentiata sa acorde
servicii sociale, potrivit
legii
2. Are
activitate
de
asistenta sociala care se
adrseaza unor persoane
asistate din mai multe
judete
4. Acorda de cel putin 12
luni
servicii
de
asistenta sociala

Certificatul
acreditare/licenta
functionare

de
de

Cap.II pct.4 din cererea de
solicitare
Pct.5 din Fisa tehnica privind
unitatea de asistenta sociala
Raportul de activitate pe
ultimele 12 luni si ultimul
bilant contabil

Rezultatul etapei*8):
Asocia ia/funda ia îndepline te condi iile de eligibilitate, procesul
de evaluare continu
[]
Asocia ia/funda ia nu îndepline te condi iile de eligibilitate,
procesul de evaluare este sistat
[]
Membrii comisiei (nume,prenume)

Semnatura

Data

-------

*6) Se bifeaz .
*7) Este obligatoriu a se completa pentru rezultatul NU.
*8) Se bifeaz .

Etapa 4
Evaluarea îndeplinirii condi iilor legale pentru acordarea serviciilor de asisten social
Prezenta etap a grilei de evaluare se întocme te pentru fiecare unitate de asisten
social a asocia iei/funda iei evaluate
Unitatea de asisten
social
...………………………………................
...........…………………....
Num rul de beneficiari pentru care se solicit subven ia .................

sediul

Conditia

1. Se incadreaza in liniile
de
subventionare
prioritare in domeniul
asistentei sociale
2. Activitatea de asistenta
sociala se desfasoara
intr-un spatiu adecvat
sau
la
domiciliul
persoanelor asistate
3. In acordarea serviciilor
sunt
respectate
standardele generale de
calitate
4. Pentru
acordarea
serviciilor de asistenta
sociala sunt utilizate si
alte resurse

Documentul analizat

Fisa tehnica

Rezultatul
verificarii
*9
DA NU

Observatii*10

Fisa tehnica

Fisa tehnica

Fisa tehnica si Bugetul
unitatii de asistenta sociala

Rezultatul etapei*11:
Serviciile de asistenta sociala sunt acordate cu indeplinirea conditiilor legale; se solicita
serviciului de specialitate raportul privind oportunitatea acordarii subventiei [ ]
Serviciile de asistenta sociala nu sunt acordate cu indeplinirea conditiilor legale, nu se
solicita
raportul privind oportunitatea acordarii subventiei
[ ]
Membrii comisiei (nume,prenume)

Semnatura

Data

--------------*9 se bifeaza
*10 este obligatoriu a se completa pentru rezultatul NU
*11 se bifeaz .
Etapa 5
Rezultatul raportului de oportunitate*12)
Prezenta etap a grilei de evaluare se întocme te pentru fiecare unitate de asisten
social a asocia iei/funda iei evaluate

Raportul de oportunitate este favorabil acord rii subven iei, procesul de evaluare
continu
[]
Raportul de oportunitate nu este favorabil acord rii subven iei, procesul de evaluare este
sistat
[]
Membrii comisiei (nume,prenume)

Semnatura

Data

-------

*12) Se bifeaz .

Etapa 6
Evaluarea in conformitate cu criteriile prevazute la art. 6 din Normele metodologice*13
Prezenta etapa a grilei de evaluare se intocmeste pentru fiecare unitate de asistenta
sociala a asociatiei/fundatiei evaluate
6.1. Justificarea unitatii de asistenta sociala in raport cu necesitatile si prioritatile de
asistenta sociala ale comunitatii
Indicatori

Punctaj
Punctaj
maxim
acordat
1.Justificarea unitatii de asistenta sociala este prezentata cu respectarea 2
punctului 3 din « Fisa tehnica privind unitatea de asistenta sociala »
2.Concordanta dintre necesitatile si prioritatile de asistenta sociala ale 5
comunitatii si serviciile de asistenta sociala acordate in unitatea de
asistenta sociala
3.Insuficienta altor furnizori de servicii de asistenta sociala in comunitate 3
TOTAL
10
Semnatura
MEDIA ARITMETICA A PUNCTAJULUI PE CRITERIU
6.2. Ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistenta sociala in raport cu cheltuielile cu
celelalte activitati desfasurate de asociatie/fundatie
Indicatori

Punctaj
Punctaj
maxim
acordat
1.Ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistenta sociala acordate in 20
raport de celelalte activitati desfasurate de asociatie/fundatie
Semnatura
MEDIA ARITMETICA A PUNCTAJULUI PE CRITERIU
6.3. Resurse materiale si umane adecvate tipurilor de servicii de asistenta sociala

Indicatori

Punctaj
Punctaj
maxim
acordat
1.Amenajarea spatiului este corespunzatoare tipului de serviciu acordat 5
(suprafata, mobilier, etc)
2.Exista dotarile necesare functionarii unitatii de asistenta sociala, in 10
functie de serviciul acordat(mijloace de transport, mijloace de
comunicare,etc)
3.Structura personalului care acorda servicii este adecvata ca dimensiune 15
si competente ( se analizeaza datele prezentate in fisa tehnica fata de
structura orientativa de personal in unitatile de asistenta sociala,
aprobata prin HG 539/2005 cu modificarile si completarile ulterioare)
TOTAL
30
Semnatura
MEDIA ARITMETICA A PUNCTAJULUI PE CRITERIU
6.4. Valoarea raportului dintre cheltuielile lunare de intretinere in unitatea de asistenta
sociala si subventia solicitata pentru acea unitate de asistenta sociala
Indicatori

Punctaj
Punctaj
maxim
acordat
1.Nivelul raportului dintre cheltuielile lunare de intretinere in unitatea de 20
asistenta sociala si subventia lunara solicitata pentru acea unitate de
asistenta sociala
Semnatura
MEDIA ARITMETICA A PUNCTAJULUI PE CRITERIU
6.5. Experienta unitatii de asistenta sociala in domeniul serviciilor de asistenta sociala
Indicatori

Punctaj
maxim
criterii 4

Punctaj
acordat

1.Persoanele asistate sunt selectionate pe baza unor
corespunzatoare serviciilor acordate
2. Sunt utilizate instrumente de lucru standardizate(anchete sociale, 7
planificare de caz, planul individualizat pentru acordarea serviciilor, fisa
de evaluare,etc)
3.Exista o procedura prin care persoanele asistate isi pot exprima 3
nemultumirile privind serviciile primite
4 Exista o procedura de evaluare interna a serviciilor acordate
6
TOTAL
20
Semnatura
MEDIA ARITMETICA A PUNCTAJULUI PE CRITERIU
REZULTATUL APLICARII CRITERIILOR DE EVALUARE
Nr.crt. Criteriul

Punctaj acordat

6.1
6.2
6.3
6.4

6.5

Justificarea unitatii de asistenta sociala in raport cu necesitatile
si prioritatile de asistenta sociala ale comunitatii
Ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistenta sociala in raport
cu cheltuielile cu celelalte activitati desfasurate
Resurse materiale si umane adecvate tipurilor de servicii de
asistenta sociala
Valoarea raportului dintre cheltuielile lunare de intretinere in
unitatea de asistenta sociala si subventia solicitata pentru acea
unitate de
asistenta sociala
Experienta unitatii de asistenta sociala in domeniul serviciilor
de
asistenta sociala
PUNCTAJ
FINAL

Membrii comisiei (nume,prenume)

Semnatura

Data

-----------*13 evaluarea se realizeaza prin acordarea unui punctaj pentru fiecare indicator, obtinut
prin media punctajului acordat de catre fiecare membru
Etapa 7
Stabilirea numarului mediu lunar de persoane asistate in unitatea de
asistenta sociala pentru care se propune acordarea subventiei
Indicatori
Numar
1. Numar persoane pentru care asociatia /fundatia solicita subventia
2. Numar persoane prevazut in Autorizatia sanitara *14
3.Numar persoane propuse in Raportul de oportunitate
PROPUNEREA COMISIEI
----------*14 daca este cazul
Justificare propunerii comisiei :
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
Etapa 8

Stabilirea sumei reprezentand subventia care se propune a fi acordata unitatii de
asistenta sociala
Indicatori
1.Subventia solicitat de asociatie/fundatie (lei/an)
2. Subventia propusa in Raportul de oprtunitate (lei/an)
PROPUNEREA COMISIEI
(lei/persoana/an)
(lei/an)

Suma

Justificare propunerii comisiei :
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
COMISIA DE EVALUARE SI SELECTIONARE
Membrii comisiei (nume,prenume)

Pre edinte de edin ,
Consilier,
Ing.Bejan Ion

Semnatura

Data

Contrasemneaz ,
Secretar,
aradici tefania

