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ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
COMUNA JOSENI
PRIMAR

PROIECT DE HOTARARI,
privind aprobarea contractului de finantare
nr. C043 04000011772100142 din 04.10.2018, incheiat intre Comuna Joseni 9i MADR, Agenlia
pentru Finanlarea Livestilii1or Rurale, pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil in
condiliile Programului Nafional Nalional Pentru Dezvoltarea Rur ald 2014-2020

Consiliul local

al

Comunei Joseni, intrunit

in

gedinla extraordinard, din data de

10. 10.201 8;

Avdnd in vedere:
Implementarea proiectului C0430A00001 1772100142 din 04.10.2018, incheiat intre
Comuna Joseni gi MADR, Agenlia pentru Finanlarea Investiliilor Rurale, pentm acordarea
ajutorului financiar nerambursabil in condifiile Programului Na{ional Nalional Pentru
Dezvoltarea Rurald 2074-2020 RornAnia pentru care sa solicitat finanlare;
Contractul de finanJare nr. C043 04000011772100142 din 04.10.2018, incheiat intre
Comuna Joseni qi MADR, Agenlia pentru Finan{area Investiliilor Rurale, pentru acordarea
ajutorului financiar nerambursabil in condiliile Programului Na{ional Na{ional Pentru
Dezvoltarea Rurald 2014-2020 RomAnia ;
AvAnd in vedere:
Regulamentul (UE) nr. 1.30512013 al Parlamentului European qi al Consiliului European
din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare ruralA acordat din Fondul pentru
dezvoltare rurald (FEADR) qi de abrogare a Regulamentului CE nr. 1.698/2005 al Consiliului, cu
mod ifichrile qi completdrile ulterioare;
Hotdrdrea Guvernului nt. 226 din 2 aprilie 2015 privind stabilirea cadrului general de
implementare a mdsurilor programului natrional de dezvoltare rurala cofinantate din Fondul
European Agricol pentru Dezvoltare Rurall gi de la bugetul de stat;
Programul National de Dezvoltare Plurald 2014-2020 aprobat de cdtre Comisia
Euro,peanb prin Decizia nr. C (2015) 3508 din 26 mai2015;
Ghidul solicitantului Submlsurii 4.3 Investilii pentru dezvoltarea, modernizarea sau
adaptarea infiastructurii agricole $i silvice, Componenta - Infrastructura de acces agricol6;
* art.3 din Carta europeand a autonomiei locale, adoptatd la Strasbourg la 15 octombrie
198 5, ratificatd pr\n Legea nr.19911997 ,
- art. 120 Ei art. 121 alin. (1) Ei alin. (2) din Constitulia Romdniei, republicati;
- art.20 si 2l din Legea cadru a descentralizdrii nr.19512006;
JinAnd seama de prevederile art.40 $iurm. al Cap.V, Secliunea 1, din Legea nr.2412000
privind normele de tehnicd legislativd pentru elaborarea actelor normative, republicatd, consiliul
local al comunei Joseni,

)tt

in temeiul dispoziliilor art. 36, alin. (1) , arr. 36, alin. (2) lit. b, aft.2I alin. (1) 9iarr.45,
alin. (1), coroborat cu art. 115 alin.(l) lit. b - din Legea nr. 215/2001 - privind administraJia
public locald, republicatS, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, consiliul local al comuner
Joseni.

HOTARA$rE:

Articol unic: Se aprobd Contractul de finanlare nr. C0430A000 011772100142 din
04.10.2018, incheiat intre comuna Joseni qi MADR, Agenlia pentru FinanJarea Investiliilor
Rurale, pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil in condiliile Programului Nalional
Nalional Pentru Dezvoltarea Rurald 2014-2020 RomAnia, pentru acordarea ajutorului financiar
nerambursabil, cAt qi valoarea contractului, tn suma de 5.563.432,25 lei

PRIMAR
G6ll Szabolcs

S
TAR
IszI Barna Rudolf

*
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Joseni, la 08.10.2018

t($
N,tI N ISTE IIU L AC

$r Dr,zvolrARil

IlIC ULTUI{I
IIURA|-E

I

'H

nrum

w ffilliijii;il'''*'

Agenf ia pentru Finantarea
Investitiitor Rurale
CONTRACT DE FINANTARE

Nr. c0430A000011

ttztootqz /..,.Q..?t:.1 e.t.k4A
PENTRU

AcoRDAREA AJUToRULUI FINA.NcIAR NERAMBURsABItiN coNDtT
LE pRoGRAMULUt NATIoNAL pENTRU
DEzVoLTARE RURALA 2Or4.2O2O RoMANIA

lntre:
AGENTIA PENTRU FINANTAREA tNVEsTlIlltoR RURATE - Romania,
cu sediul:in str. gtirbei voda nr

1,

43, sector

Bucurefti, cod fiscal: 13533790, Tel. oz1-402.27,so/Faxi 021-3j.s.67.79; emair:
, feprezentati regar de Adrran-ronut cHEsNoru, in funclia de Director Generar, prin
mandatar lidia Delia BOGDAN - Dlrector General Adjunct al centrului
Regional pentru Flnantarea
Investitlilor Rurale 7 centru Arba tu[a ln caritate de Autorrtate contractanti. pe
de o parte,
cab ine

t@

af ir.Inf o

9i

coMUNA JosENl infiinlat;/autorizatd la data de 2z,o7.rgw, cod Unic de
inregistrare 4367990, cu
lsrvAN pAp, nr. 665, comuna JosENt, sat JosENl, jud. HARGHITA, cod po-stal 537130,
ter fix.
0266364498, tel. 0266364498, fax: 0266364498, emair; primjoseni@yahoo.com,
cod Roa51877694 (cod
unic de lnreglstrare in Registrul unic de ldentificare alocat de AplA),
reprezentati prln szabolcs GALL.in
funclia de Prlmar, identificat prin B.l/c.l/PAss seria HR nr 559443, cNp 1"790815190711
in calttate de
Eeneflclar, pe de altd parte,
sediul in str,

s-a convenit incheierea prezentului Contract de Finanlare penrru acordarea
aiutorului financiar
nerambursabil pe baza Cererii de finanlare nr, F043OA00O0ll77lf,oor-421n
urmdtoarele condi!iir
Articolul

1

-

Obiectul Contractului

1(1) obiectul acestui contract il reprezintd acordarea finan!5rii nerambursabile
de c;tre Autortatea
contractanti, pentru punerea in aplicare a cererii de finanlare nr. F0430A000011772100142
penrru
Proiectul! REABILITAREA DRUMURTLoR DE AccEs sr DE EXptoATATtE AGRrcotA
DIN coMUNA Jo:iENr,

JUD. HARGHITA

1(2) Beneficiarului

i

se va acorda fjnanlarea

nerambursabild in termenii 5i condiliile stabilite in acest
Contract, care este constituit din Contractul de Finanlare gi anexele acesrula, pe
care Beneficiarul declarb cd
le cunoafte li le acceptd,
Cererea de finanlare depus5 de beneficiar, impreuni cu toate documentele anexate
acesteia, declarati
eligibil6 ca urmare a verificirilor, modiflcdrilor gi completdrilor efectuate pe parcursul
etapei de evaluare ,i
seleclie, face parte integrantd din contract 5i este obligatorie pentru beneficiar pe
intreaga perioadd de
valabilitate a contractului previzuti la art.2{6}.

Bugetul indicativ din cererea de finan!are finan!are rezultat ca urmare a verificirilor,
modificirilor

5i

completdrilor efectuate pe parcursul etapei de evaluare seleclie, devine Anexa lll la prezentul
ti
conrracr.
1(3) Beneficiarul accepti finanlarea nerambursabili
$i se angajeazi sd implementeze proiectul pe prop a
rdspundere, 1n conformitate cu prevederile cuprinse in prezentul contract
Si cu legislalia nalionate 9i
comunitare in'vigoare. Pe perioada de valabilitate a contractului beneficlarul trebuie sE-si respecte
Loare
angalamentete asumate prin documentele depuse in vederea oblinerii ajutorului
fina
b it.
.1
AF'R - Centrul Regional pentru Finantarea lnvestitiilor Rurale 7 Centru AtL
Alba lulia, Adresa: Alexandru toan Cuza, N 23, Judi Alba , Tel: O25B B3_3 7
E"mail: crfirTalbaiulla@afir.info Web: www.afir.madr.ro
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Artlcolul

2

- Durata

tltra ct

de

Ji no nro re

nr. C0430A00001 1772700742

de valabilitate a contractului,

Durata de executie, lmplementare si monltorizare a prolectului,
2(1) Durata de valabilitate a prezentului contract cuprinde durata de execulie;i
implementare a proiectdlui,
la care se adaugd durata de monitorizare a proiectului,
Durata de execulie, respectiv durata de valabilitate a prezentului contract incepe
la data semnirii acestuia
de citre ambele pirgi,
2(2) Durata de execulie a prezentului contract este de maximum 36 de luni pentru
proiectele care prevad
investilii cu lucrirj de construclii montaj, Aceasta este calculate incep6nd
cu data semndrii contractutui de
finanlare de ambele p54i gi cuprinde durata de reallzare efectivi de implementare proiectului
a
si
i33 tunt),
la care se adaugd termenul de maximum 90 de zlle calendaristice pentru
efectuarea ultimei Dldti.

Durata de realizare efectivd $i implementare a proiectului este de maximum
33 luni de la semnarea
contractului $i reprezintd termenul limitd pand Ia care beneficiarul poate depune
ultima cerere de plata.
Durata de implementare a proiectului cuprinde durata de realizare efectiv;
a investitiei

din cererea de Flnanlare aprobatl

/

conform descrierii

modificati pe parcursul perioadei de implementare, derularea
procedurilor de achizilii, obfinerea avizelor, acordurilor
9i autorizaliilor ti reprezinta iermenul limiti p6nd la
care beneficiarul poate depune ultima cerere de platd"
2(3) Durata de execulie este de maxim 24 de luni pentru proiectele de Investilille
care includ achizitii simpte

fdri

leasing financiar de utilaje, instala!ii, echipamente
5i dotiri noi, astfel cum sunt stabilite prin tjsa
riilsubmisu rii.
2{4) Durata de execufie previzut; la alin. (2) (3) poate fi prelungiti cu
maximum 6 luni, cu acordul prealabil
sl
al AFIR fi cu aplicarea penalit;!ilor prevdzute la art.12(2) din enexa I - prevederi
cenerale la contracrur oe
Fina ntare..
2(5) Durata de execulie previzutd la alin. (2) - (3) se poate suspenda, in
situalii temeinic justificate de
beneficiar, pe bazd de documente justificative, ln cazul in care pe parcursul
implementirii proiectului se
impune oblinerea, din motive neimputabile beneficiarului, de avize/acorduri/auiorizatrii,
dupd.ur, puntru
perioada de timp necesari oblinenr acesrora.
2(6) Durata de valabilltate a contractului reprezintd durata de execulie a contractului
de finantrare, ta care
se adaugi perioada de monltorizare. Dufata perioadei de monitorizare
este de 5 ani de la data ultimei pldli
efectuate de Autorltatea contractantS.
2(7) Tn cazuri temeinic justiflcate, conform art, g(3) din Anexa I prevederi generale,
p;rlile pot convenr prn
Act Adilional, ulterior efectudrii ultimei pl5!i, prelungirea duratei
de monitorizare a contractului de fjnantare.
md

s

u

Artlcolul

3

-

Valoarea Contractului

3{1) Valoarea totald eligibilS a l'roiectului care.face obiectul finan1srii nerambursabile
de cdtre Auto;itatea

Contractanti este de

maxlmum 4,658,495,94 (patrumllioanesasesutecincizecisioptmii
patrusutenouazecisicincllelsitrelzecislpatrubani) lei echivalentul
a maximum 999.999 (nouasut€nouazecisi
nou a m ilnouasute nou azeclsinou a)
cu o ihtensitate a sprijinului de p6nJ la maximunl 100%
ise
-euro.
mentioneazi % intensitS!ii numai ln
cazul in care contractul prevede un singur buget in cazul activiutilor

agricole).
3(2) Autoritatea contractant; se angajeazi sI acorde o finanlare nerambur:sabili
de maxlmum 4.658,495,34

(patrumilloanesasesuteclncizeclsioptmlipatrusutenouazecislclncllelsitreizeclsipatrubanil

lei echivalentul

a

maxlmum 999,999 (nouasute n ou azeclsinoua miino uas u te nouazeclslnoua ) euro.
3(3) )Cursul de schimb euro-lei utilizat la calculul echivalentului ln lei al valorilor
menlionate la alineatete (1J
9l (2) din prezentul articol, precum gi sumelor plStibile beneficiarului ln cadrul prezentului contracr, este
cursul stabilit de Banca centfali European6, publicat pe pagina web http://www.ecb.int/index,
htm l, varabil

la data de 01 ianuarie a anului in cursul cdruia este luate Decizia de acordare a ajulorului
frnancrar
nerambursabil, respectiv a anulullncheieril prezentului Contract de Finanlare.
3(4) Suma finalS acordatl Beneficiarutul se va stabili in conformitate cu prevederile art. 15 din
Anexa I
prezentul contract.

pentru Finantarea Investitlilor Rurale 7 Centru
Alba lulla, Adresa: Alexandru toan Cuza, Nri 23, JLtdiAlba,.fel: O25B 8
E-firail: crfjrTalbaiulia@afir,info Web j www.afir,maclr.ro
AFIR - Centrul ReBional
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Articolul 4 - Avansuri
4(1) Beneflciarul poate solicita avans la data depunerii
cererii de finanlare sau peni la data depunerii
primului

dosar al cererii de platd la Autoritatea Contractant6.
4(2) Avansul se acorda conform prevederilor ReBulamentului
consiliului 1305/2013 privind sprijinul pentru

dezvoltare rurali acordat din l;ondul european agricol pentru
dezvoltare rurala (FEADR) gi de abrogare a
Regulamentului (cE) nr. 1698/2005 al consiliului, .u rodifi.aril.
si completdrile ulierioare, 5i, respectiv, are
legislaliei nalionale in vigoare.

4(3) Autoritatea contractantd poate sd acorde beneficiarului public/privat
un avans de maxrmum
l'863'395,34
(u n

milionoptsutesasezecisitreimiitreisutenouazecisicincile

is itreizecis ipatru ba ni) lei
,i care nu
dep5geite 50% (conform legislaliel aplicabile ln vigoare)
din valoarea eligibild nerambursabild inscrisd la
Articolul

3 alineatul 2.
4(4) Beneficlarul public/prlvat poate primi avansul
numai dupd avtzarea unei achizilii publice de citre AFIR.
4i5) Beneficiarul este obligat sd depuni o garanlle financiaid.
care sa acopere suma solicitatl ?n avans in
procent de x00%, eliberatd de o institutie financiard
bancard sau nebancare inscrisd in Registrul special al
Bdncii Nallonale a Romeniei sau polild de asigurare
eliberatd de c;tre o societate de asigurdri, reglementati
de legislalia na;lonalS in domeniu, constituiti la dispozilia
AFIR pentru intreaga perioadi de executie a

contractului.
Valoarea avansului acordat se justificd de cdtre beneficiar pe
bazi de documente justificative conform
cerinlelor Autorit;lil contractante prezentate in Instrucliuni
ie plati, p6ni la expirarea duratei maxrme de
implementare a proiectului previzuti in contractul de finan;are,
respectiv la data autorizdrii ultjmei
trange

de plate,
Garantia financiard se depune

odati cu Dosarul cererii de PlatS a avansutui gt trebuie sd fie la dispozitia
AFIR
pentru o perioad; de timp egali cu durata de
execulie a contractutui ti este eliberatd in cazul in care
Autoritatea contractantd constatS c; valoarea cheltuielilor
autorizate Ia plati, care corespund contribuliei
financiare- a uniunii Europene $i contribu!iei pubrice
na!ionare pentru jnvestirii, depd$ette varoarea
avansuluiln cazul neiustifictrrii avansurilor la termenul prevlzut
mai sus, recuperarea sumelor de c6tre AFrR
se face cu perceperea dob6nzilor
9i penalltSlilor de ini6rziere existente pentru creanle bugetare, calculate
pentru perioada de cand s-a acordat avansur gi p6n5
in momentul recuperiirii integrare a acestura.
4(6) Autorltatea contractanti efectueazd plata avansului
in contul beneficiarului, deschis la Trezoreria
Stdtului_sau la o institugie bancari

Articolul

5

-

Modalltatea de platl

5(1) Beneficiarul va intocmi rapoarte tehnice gi financiare pentru
a fundamenta cererile de plati in
conformitate cu Instlucliunile de plata, Anexa V la prezentul contracr.
5{2) Plata se va efectua pe baza cererilor de platS autorizate
de Agenlie depuse de beneficiari $i insolite de
documente justificatlve Autorizarea cererilor de platd se face
in irma verificErii documentelor justificative
prezentate de beneficiar conform cerinlelor Autoriti!ii
contractante prezentate in lnstructiuni de platd,
Anexa v la prezentul contract Autorizarea cererilor de plati poate
fl invalidati ulterior prin constatar.ea rje
ne re8u .
5(3) Beneficiarul poate opta pentru prata finantlrii nerambursabire
in maximum cinci transe.
5{4)Avansul nu repreztnte tran$d de platd,
Articolul

6

-

Dispozi!il de

plati

6(1) Plata se va efectua pe baza declara!iilor de cheltuiell
5i a rapoartelor de execulie
conformitate cu Anexa V - Instrucliuni de plat:.

fjcute de beneficiar in
t"y

AFIR - Centrul Regional

pentru Finantarea Investitiilor Rurale 7 Centru Alba
Alba lulia, Adresa: Alexandru loan Cuza, Nr: 23, Judi Alba Tel:
0258 813 7:
,
E.:mail: cf firTalbaiulia @atjr,info Web: www,afir.madr,ro

u

l+?
Controct de findntdre nt. C0430A000071772700742
Cursul de schimb utilizat este cursul euro-leu stabilit de cdtre Banca Central Europeand, publicat pe pagina

webl httoi//www,ecb.int/index, html, valabil pentru data de 1 ianuarie a anului in cursul c;ruia este luat;
decizia de acordare a ajutorului financiar nerambursabil (respectiv anulincheierii Contractului de FinanJare).
6(2) PlSlile se vor efectua in lei in urmitorul conti

numir cont IBAN: RO26TREZ35321A480401XXXX - Fondul European Agricol de Dezvoltare
Rurala (FEADR) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
RO70TREZ3532XA480402XXXX - Fondul European Agricol de Dezvoltare
Rurala (FEADR) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
RO17TREZ3532XA480403XXXX - Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala
(FEADR) - Prefinantare
RO14TREZ35321A433100XXXX - Sume alocate din bugetul AFIR, pentru
sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020
tltular cont: COMUNA JOSENI
denumirea 9i adresa B5ncii sau Trezoreriei de Stat: TREZORERIA STATULUI, 535500, cheorgheni,
Strada Carpali, Nr, 3, Jud. l'{arghita
6{3) Pentru rambursarea fiecdrei trange de plate, termenul limiti de efectuare a acesteia este de maxim 90
de zlle calendaristice de la data lnregistrdrii cererii de plat; conforme.

Articolul

7

-

Anexe

Urmitoarele documente sunt anexate la prezentul Contract Si sunt parte integraDti a acestuia,

avAnd aceeall fo rld juridicd:

Anexa I
Anexa ll
Anexa lll

Prevederi Generale

Materiale ii activitili de informare de tip publlcltar

Anexa lV

Bugetul indicativ gi planul financiar
Instrucliuni privind achlziliile publice pentru beneflciarii PNDR

Anexa V

Instruc!iuni de platd

Artlcolul 8 - Dispozilll legale
8{1) Prezentul contract obligd pirtlle s; respecte intocmai gi cu bund credinJi fiecare dispozilie a acestuia in
conformitate cu principiul obliSativit;lii contractului intre p;rlile contractante in temeiul articolului L270 din
Codul civil si reglementdrilor in vigoare.
B(2) Prezentul contract are natur; adminlstrativd in conditiile dispozijiilor legale aplicabile in materie de

contencios administrativ, fiind incheiat in doui exemplare originale, in limba Romdni, un original fiind
pentru Autoritatea Contractante ti un orlginal pentru Beneficiar.
8{3) Prezentul'contract constituie titlu executoriu.
8(4) Acest contract intrS In vlgoare ta data ultimei semndturi menlionate in contract.
8{5) Datele beneficiarilor vor fi flcute publice in conformitate cu REGULAMENTUT {UE) NR. 1306/2013 din 17
decembrie 2013 privind finantarea, gestionarea $i monitorizarea politicii agricole comune $i de abrogare a
Regulamentelor {CEE) nr. 352/78, (CE) nr, 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 81al2000, (CE) nr, 1290/2005 9i
(CE) nr. 485/2008 ale Consiliului !i pot fi prelucrate de cdtre organisme de audit 9i de investigare ale
Comunitdlilor sau ale statelor membre, in vederea protejdrii intereselor financiare ale ComuriltS!ilor.
Tn cazul datelor cu caracter personal, informaliile sunt puse la dispozille in conformitate cu cerinlele
Directivel 95146/CE,lar beneflciarii sunt informati cu privire la drepturile lor tn calitate de persoane vizate in
temeiul respectlvei directive ti cu privire la procedurile aplicabile pentru exercitarea
fepturi.

pentru Finantarea lnvestitiilor Rurale 7 Centru Al
Alba lulia, Adresa:Alexandru loan Cuza, Nr:23,ludi Alba , Tel; 0258 813
E-maili crfirTalbaiulia@afir.info Web: www.afir.madr.ro
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8(6) Beneficiarul va pune la dispozilia

autoritilii contractante, la solicitarea acesteia lista cu prelurile tuturor
maginilor, utilajelor;i echipamentelor specializate achizitionate din surse proprii, pentru a fi foloslte de AFIR
in scop statistic, daci nu exist; interdictie ln contractele incheiate de beneficiar si furnizorii acestor bun uri.
Articolul

9

- Notiflciri

gi Comuniciri

9(1) Orice comunicare sau notificare adresatd de una din pirli celeilalte, va fi socotit; ca valabil indepliniti
dacl este transmisd la adresa/sediul prevdzut in partea introductivd a prezentului contract,
se face pe cale pogtal;, se va transmite prin intermediul unei
primire
gi se considertr primiti de destinatar la data menlionatd de
scrisorl r€comandate, cu confirmare de
oficiul poltal primitor pe aceasti confirmare,
9(3) Dacd notiflcarealcomunlcarea se trimite prin fax, ea se considerd primitd in prima zi lucr;toare dupi ziua

9(2)

in cazul in care notificarea/comunicarea

In care a fost expediatS.

9(4) Notificlrlle verbale nu se iau in considerare de nicl una dintre p5(i, daci nu sunt confirmate prin
intermedlul uneia din modalitdllle prevdzute la alin 1), alin.2) il alin.3).
9{5) in cazul ln care notifica rea/com u n ica rea prin fax, email sau prin pogti nu este posibil;, din motive

notificarea/comunicarea se va realiza prin publicitate.
prin
publicitate
Notificarea/comunicarea
se va realiza prin afiSarea, concomitent, la sediul Autoritdlii
Contractante cet gi pe pagina de internet a Autoritdlii Contractante, a unui anunt in care se menlioneaz; ci a

neimputabile

Autoritilii Contractante,

fost emis un act administrativ pe numele Beneficiarului. Actul va fi considerat comunicat la expirarea
termenului de 15 zile de la data afil;rii anuntului. Autoritatea Contractantd va menline afiSarea anunlulul
timp de 15 zile de la data la care actul este considerat comunicat.
Pentru Beneflclar
Reprezentant legal
Lidia

Szabolcs

oatl':
sem

f{-

',tjryf"_

nituri;

D

oati: O

Director Economlc/contabil 5aN

ttume:'b*+iX/

uata:

Semndturi:

Aft N +
A"o

/(

Semnituri:

pentru Finanlarea lnvestitiilor Rurale 7 Centru Alba lulia
Alba Iulia, Adresa: Alexandru loan Cuza, Nr: 23, Judi Alba , Tel: 0258 81.3 737
E'mail: crfirTaibaiulia@afir.info Web: www.afir.madr.ro
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