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HOTĂRÂREA NR  44 
privind alegerea preşedintelui de şedinţă  

 
 
Consiliul Local al oraşului Zlatna , judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară; 
Văzând Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Zlatna, Raportul de specialitate al 

secretarului şi Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local şi ţinând cont 
de faptul că expiră mandatul de preşedinte de şedinţă al domnului consilier Puiuleţ Adrian, ales pe o 
perioadă de trei luni prin HCL 12/12.02.2015; 
 Având în vedere prevederile art. 9 al. 1 şi art. 10 din OG 35/2002 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, art. 35 al. 1 din Legea 215/2001 
a administraţiei publice locale, republicată HCL 18/2013 privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al Consiliului local al oraşului Zlatna;   
 În temeiul art. 45 al. 1 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. unic: Se alege presedinte de şedinţă, pe o perioada de trei luni, începînd cu data de 28  mai 
2015 şi până în data de 28 august 2015, domnul consilier Clonţa Nicolae. 

 
 

 Zlatna, 28 mai 2015 
 

    Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
  Consilier Clonţa Nicolae                                                    Secretar Zavragiu Adina 

 
 
 
 
 
Se comunică : 
Instituţia Prefectului judeţul Alba,  
Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă,  
 
ZA/ZA, 3 ex 
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HOTĂRÂREA NR. 45 
privind rectificarea Bugetului Local pe anul 2015 

 
Consiliul Local al oraşului Zlatna, judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară; 
Văzând Proiectul de hotărâre şi Expunerea de motive a Primarului oraşului Zlatna, Raportul de 

specialitate al Biroului BFCIT şi Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului 
Local, Hotărârea Consiliului Local nr. 13/2015 prin care s-a aprobat proiectul Bugetului Local pe anul 
2015, precum şi adresele: 210577/2015 a GJFP – Alba, 854/2015 a Liceului Corneliu Medrea Zlatna; 
 Având în vedere prevederile art. 19 al. 2 din Legea 273/2006 a finanţelor publice locale 
republicată, art. 36 al. 2 lit b şi al. 4 lit a din Legea 215/2001 republicată; 
 În temeiul art. 45 al. 1 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
Art. 1: Consiliul Local aprobă rectificarea Bugetului Local pe anul 2015, prin modificarea anexelor 1 şi 
3, părţi integrate din prezenta hotărâre, după cum urmează: 

anexa 1: Bugetul Local pe anul 2015, cuprinzând ca părţi integrante anexele: 
1A – Secţiunea de funcţionare 
1B – Secţiunea de dezvoltare 
anexa 2: Bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate integral din venituri 

proprii, cuprinzând ca părţi integrante anexele: 
1A – Secţiunea de funcţionare 
1B – Secţiunea de dezvoltare 
Anexa 3: Programul de investiţii publice pe anul 2015 
Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Biroul BFCIT, Birou DI, 

SPGCL, Compartiment RU, din cadrul Primăriei oraşului Zlatna. 
 

Zlatna, 28 mai 2015 
 

    Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
  Consilier Clonţa Nicolae                                                    Secretar Zavragiu Adina 

 
 
 
 
 
Se comunică la: 
Instituţia Prefectului - judeţul Alba 
Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă 
Birou BFCIT, Birou DI, SPGCL, Compartiment RU 
Se afişează la sediul Primăriei, cu proces verbal de afişare, RECL pentru îndeplinirea procedurilor de 
publicitate electronică 
 
ZA/ZA, 4 ex 
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HOTĂRÂREA NR. 46 

privind aprobarea Contului de execuţie la 31.12.2014 
 

Consiliul Local al oraşului Zlatna, judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară; 
 Văzând Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Zlatna, Raportul de specialitate al 
Biroului B.F.C.I.T. şi Raportul de avizare al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local; 
 Având în vedere prevederile art. 57 al. 1 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
completările şi modificările ulterioare şi art. 36 al. 2 lit b şi al 4 lit a din Legea 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată 

În temeiul art. 45 al. 1 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 
 

HOTĂRĂŞTE 

 
 Art. 1: Se aprobă Contul de execuţie la 31.12.2014,  conform anexelor 1 şi 2, părţi integrante 
din prezenta hotărâre: 

anexa 1: Bugetul Local cu Secţiunea de funcţionare şi Secţiunea de dezvoltare 
anexa 2: Bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate integral din venituri 

proprii, cu Secţinea de funcţionare şi Secţiunea de dezvoltare 
 Art.2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Biroul Buget, Finanţe, 
Contabilitate, Impozite şi Taxe. 
 

Zlatna, 28 mai 2015 
 

    Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
  Consilier Clonţa Nicolae                                                    Secretar Zavragiu Adina 

 
 
 
 
Se comunică: 
Instituţia Prefectului - judeţul Alba 
Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă 
Biroul BFCIT, Se afişează la sediul Primăriei, cu proces verbal de afişare, RECL pentru îndeplinirea 
procedurilor de publicitate electronică 
 
 
ZA/ZA 
3 ex 
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HOTĂRÂREA NR  47 
privind aprobarea numărului de burse şi al cuantumului unei burse pentru elevii din 

învăţământul preuniversitar de stat din Unitatea Administrativ Teritorială – oraş Zlatna, aferente anului 
2015  

 
Consiliul Local al oraşului Zlatna , judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară; 
Văzând Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Zlatna, Raportul de specialitate al 

Biroului B.F.C.I.T. şi Raportul de avizare al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local; 
 Având în vedere prevederile art. 82 al. 1 şi 2 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 
coroborate cu prevederile art. 4 din Capitolul I şi art. 5 din Cap. II din Ordinul MECTS nr. 5576/2011 
privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de 
stat cu modificările şi completările ulterioare şi art. 36 al. 2 lit b şi al 4 lit a din Legea 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată;   
 În temeiul art. 45 al. 1 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1: Se aprobă un număr de 87 burse, pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din 
Unitatea Administrativ Teritorială – oraş Zlatna, aferente anului 2015, conform anexei, parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
 Art.2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Biroul Buget, Finanţe, 
Contabilitate, Impozite şi Taxe. 
 

Zlatna, 28 mai 2015 
 

    Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
  Consilier Clonţa Nicolae                                                    Secretar Zavragiu Adina 

 
 
Se comunică: 
Instituţia Prefectului - judeţul Alba 
Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă 
Biroul BFCIT, Liceul „Corneliu Medrea” 
 
ZA/ZA, 3 ex 
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HOTĂRÂREA NR. 48 

privind acordarea unui ajutor financiar Bisericii Ortodoxe din satul Vâltori 
 

 Consiliul Local al oraşului Zlatna, judeţul Alba întrunit în şedinţă ordinară; 
Văzând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Zlatna, Raportul de specialitate al 

Biroului Buget Finanţe Contabilitate Impozite şi Taxe Locale şi Raportul de avizare a comisiei de 
specialitate din cadrul Consiliului Local şi ţinând cont de faptul că: 

- prin cererea nr. 4/2015, înregistrată la Primăria oraşului Zlatna sub numărul 6200/2015, 
Biserica Ortodoxă din satul Vâltori, aparţinător Unităţii Administrativ Teritoriale - oraş Zlatna solicită 
acordarea unui sprijin financiar pentru completarea veniturilor proprii în vederea continuării lucrărilor 
la casa parohială, în baza Autorizaţiei de construire nr. 10/2015; 

Având în vedere prevederile art. 3 alin. 3 din Ordonanța Guvernului României nr. 82/2001 
privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare, art. 4 al. 2, art. 14 al. 1 din HG 
1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitãţile de cult 
aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, Legii 273/2006 a finanţelor publice locale cu 
completările şi modificările ulterioare, 36 al. 2 lit d şi al. 6 lit c din Legea 215/2001, a administraţiei 
publice locale republicată,; 
 În  temeiul art 45 al. 1  din legea nr.215/2001  a administraţiei publice locale republicată, 
 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. Se aprobă acordarea unui ajutor financiar în valoare de 10.000 lei Bisericii Ortodoxe din satul 
Vâltori, pentru completarea veniturilor proprii, în vederea continuării lucrărilor la casa parohială, în 
baza Autorizaţiei de construire nr. 10/2015. 
Art. 2. Biserica Ortodoxă din satul Vâltori va prezenta Biroului Buget Finanţe Contabilitate Impozite şi 
Taxe Locale note justificative (deconturi) privind modul de cheltuire a ajutorului financiar, acordat 
conform articolului 1 al prezentei hotărâri. 
Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Biroul Buget Finanţe Contabilitate 
Impozite şi Taxe Locale. 
 

Zlatna, 28 mai 2015 
 

    Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
  Consilier Clonţa Nicolae                                                    Secretar Zavragiu Adina 
 

Prezenta se comunică 
Instituţia Prefectului - judeţul Alba, Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, Biroul Buget Finanţe 
Contabilitate Impozite şi Taxe Locale, Biserica Ortodoxă din satul Vâltori 
ZA/ZA, 3 ex 
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HOTĂRÂREA NR. 49 
privind aprobarea cuantumului cotizaţiei datorate 

 Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară SALUBRIS ALBA 
Consiliul Local al oraşului Zlatna, judeţul Alba, întrunit în şedinţa ordinară în data de 28 mai 2015; 
Analizând: 

• Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizaţiei datorate 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară SALUBRIS ALBA; 

• Raportul de specialitate al Biroului BFCIT, la proiectul de hotărâre privind privind aprobarea 
cuantumului cotizaţiei datorate Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară SALUBRIS ALBA; 

 
Văzând solicitarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „SALUBRIS ALBA” transmisă sub nr. 
3/04.05.2015 privind transmiterea documentelor aferente şedinţei Adunării Generale a Asociaţilor ADI 
SALUBRIS ALBA organizată în data de 29.04.2015; 
 
Ţinând cont de prevederile: 

- Actului constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Salubris Alba”, 
înscrisă în Registrul Asociaţilor şi Fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Alba Iulia conform 
Certificatului de înscriere  a persoanei juridice fără scop patrimonial nr. 1126/A/07.08.2009;  

 
Având în vedere prevederile: 

- Ordonanţa nr. 26/30.01.2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

- Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

În temeiul art. 36(2), ale art. 45(2) lit. „d” si ale art. 115(1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1 Se alocă suma de 1200 lei, reprezentând cotizaţia oraşului Zlatna, aferentă anului 2015, datorată 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „SALUBRIS ALBA”. 
Art. 2 Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine Biroului BFCIT. 

Zlatna, 28 mai 2015 
 

    Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
  Consilier Clonţa Nicolae                                                    Secretar Zavragiu Adina 

 
Prezenta hotărâre se comunică: 
Instituţiei Prefectului  - judeţul Alba; 
Consiliului judeţean Alba; 
Primarului oraşului Zlatna, Birou DI, Birou BFCIT, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„SALUBRIS ALBA”. 
ZA/ZA 
3 ex 
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HOTĂRÂREA NR. 50 
privind însuşirea Raportului de expertiză tehnică judiciară în dosar nr. 4942/176/2014 

 
Consiliul Local al oraşului Zlatna, judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară; 
Văzând Proiectul de hotărâre şi Expunerea de motive a Primarului oraşului Zlatna, Raportul de 

specialitate al domnului Todorescu Aurel – jurist în cadrul SPGC - ADPPJ şi Raportul de avizare al 
comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local şi ţinând cont de faptul că Judecătoria Alba Iulia a 
dispus efectuarea unui Raport de expertiză tehnică judiciară, în dosarul nr. 4942/176/2014, reclamant 
AGVPS, pârât Unitatea Administrativ Teritorială – oraş Zlatna. Ca expert a fost desemnat ing. Pleşa 
Violin, legitimaţie nr. 17918012013 seria 24027329620122012; 
 Având în vedere prevederile art. 36 al. 2 lit d şi al. 6 lit a pct 19 din Legea 215/2001 
republicată; 
 În temeiul art. 45 al. 1 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1: Consiliul Local îşi însuşeşte Raportul de expertiză tehnică judiciară întocmit în dosar nr. 
4942/176/2014, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.    

Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte SPGC – ADPPJ. 
 

Zlatna, 28 mai 2015 
 

    Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
  Consilier Clonţa Nicolae                                                    Secretar Zavragiu Adina 

 
 
 
 
Se comunică la: 
Instituţia Prefectului - judeţul Alba 
Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă 
Birou BFCIT, SPGC – ADPPJ, dl. Todorescu Aurel 
 
ZA/ZA, 3 ex 
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HOTĂRÂREA NR.  51 
privind completarea HCL 29/26.03.2015 referitoare la concesionarea imobilelor, construcţie şi teren 

aferent, înscrise în CF 2587 sub nr. top. 1536/2/1 în suprafaţă de 1364 mp.  
 

Consiliul Local al oraşului Zlatna , judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară; 
Văzând Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Zlatna, Raportul de specialitate al SPGC - 
ADPP şi Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local şi ţinând cont de 
faptul că prin HCL 29/26.03.2015 s-a aprobat:  

- concesionarea, prin licitaţie publică, pe o perioadă de 49 ani, a imobilelor, construcţie şi teren 
aferent, înscrise în CF 2587 sub nr. top. 1536/2/1 în suprafaţă de 1364 mp. proprietar tabular 
Oraşul Zlatna - Domeniul Privat 

- Raportul de evaluare a proprietăţii imobiliare, înregistrat la Primăria oraşului Zlatna sub 
numărul 1719/18.02.2015, întocmit de evaluator autorizat ANEVAR - ec. Al. Tomi Sorin 
Toma, legitimaţie 10106, Studiul de oprtunitate pentru atribuirea contractului de concesiune, 
Documentaţia de atribuire a contractului de concesiune şi Comisia de licitaţie 

- prin adresa nr. 5716/2/G/SJ/2015 Instituţia Prefectului – judeţul Alba solicită aprobarea preţului 
minim de pornire a licitaţiei, prin articol distinct, în completare la HCL 29/2015, conform  
Raportului de evaluare a proprietăţii imobiliare. De asemenea, prin aceeaşi adresă, se solicită 
aprobarea modelul contractului de concesiune 

  Având în vedere prevederile art. 7 din OUG 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune 
de bunuri proprietate publicã cu completările şi modificările ulterioare, anexa 6 la HG 168/2007 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 54/2006 
privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publicã cu completările şi modificările 
ulterioare şi art. art. 60 din Legea 24/2000 privind normele de tehnicã legislativã pentru elaborarea 
actelor normative; 

În temeiul art. 45 al. 1 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 
 

HOTĂRĂŞTE 

Art. unic: După articolul 5 al Hotărârii Consiliului Local nr. 29/26.03.2015 se introduc încă două 
articole cu următorul cuprins: 
„Art. 51: Preţul minim de pornire a licitaţiei reprezentând redevenţa minimă anuală este de 3720 lei/an. 
Art. 52: Se aprobă modelul Contractului de concesiune conform anexei, parte integrantă din prezenta 
hotărâre care devine anexa 4 la HCL 29/26.03.2015.” 
 

Zlatna, 28 mai 2015 
 

    Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
  Consilier Clonţa Nicolae                                                    Secretar Zavragiu Adina 

 
Se comunică la: 
Instituţia Prefectului - judeţul Alba, Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, SPGCL – ADPP, BFCIT 
ZA/ZA, 3 ex 
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HOTĂRÂREA NR. 52 
privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 30/26.03.2015 referitoare la închirierea suprafeţei 
de 27 mp. din imobilul situat în satul Feneş nr. 3, judeţul Alba, aparţinând Oraşului Zlatna - domeniul 

public 
 

Consiliul Local al oraşului Zlatna , judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară; 
Văzând Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Zlatna, Raportul de specialitate al SPGC - 
ADPP şi Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local şi ţinând cont de 
faptul că prin HCL 30/2015 s-a aprobat închirierea, prin licitaţie publică, a suprafeţei de 27 mp. din 
imobilul, situat în satul Feneş nr. 3, judeţul Alba, aparţinând Oraşului Zlatna - domeniul public, 
Raportul de evaluare a proprietăţii imobiliare, Documentaţia de atribuire a contractului de închiriere, 
preţul de pornire a licitaţiei şi perioada de închiriere precum şi Comisia de licitaţie. Prin adresa nr. 
5716/2/G/SJ/2015 Instituţia Prefectului – judeţul Alba solicită aprobarea modelului contractului de 
închiriere. 
  Având în vedere prevederile art. 36 al. 2 lit c şi al. 5 lit a şi art. 123 al. 1 şi 2 din Legea 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi HG 974/2002 - anexa 12 - Inventarul bunurilor 
care aparţin domeniului public al oraşului Zlatna - poziţia 375, cu completările şi modificările 
ulterioare şi art. art. 60 din Legea 24/2000 privind normele de tehnicã legislativã pentru elaborarea 
actelor normative; 

În temeiul art. 45 al. 1 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. unic: După articolul 5 al Hotărârii Consiliului Local nr. 30/26.03.2015 se introduce încă un articol 
cu următorul cuprins: 
„Art. 51: Se aprobă modelul Contractului de închiriere conform anexei, parte integrantă din prezenta 
hotărâre care devine anexa 3 la HCL 30/26.03.2015.” 
 
 

Zlatna, 28 mai 2015 
 

    Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
  Consilier Clonţa Nicolae                                                    Secretar Zavragiu Adina 

 
 

Se comunică la: 
Instituţia Prefectului - judeţul Alba, Primar, Dosar arhivă, Dosar şedinţă, SPGCL – ADPP, BFCIT 
ZA/ZA, 3 ex 
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HOTĂRÂREA NR. 53 

privind stabilirea preţului la abonamentele de acces la bazinele de înnot, din incinta 
complexului „Zlatna Sport Center” 

 
Consiliul Local al oraşului Zlatna , judeţul Alba, întrunit în şedinţă extraordinară; 
Văzând Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Zlatna, Raportul de specialitate al 

SPGC - ADPPJ, Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local şi ţinând 
cont de faptul că prin HCL 43/5.05.2015 s-au aprobat tarifele de acces la bazinele de înnot, din incinta 
complexului „Zlatna Sport Center”, în cuantum de 10 lei/zi pentru adulţi, copii cu vârsta peste 6 ani, 
elevi, studenţi şi 5 lei/zi pentru copii cu vârsta sub 6 ani, fără ca preţul abonamentelor să fie ajustat 
corespunzător, impunându-se acest lucru. 

Având în vedere prevederile art. 36 al. 2 lit d, al. 6 lit a pct 3, 5 şi 6 şi art. 123 din Legea 
215/2001 republicată, art. 3 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 
octombrie 1985, ratificată prin Legea 199/1997; 

În temeiul art. 45 al. 1 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată 

HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1: Se aprobă următoarele preţuri pentru abonamentele de acces la bazinele de înnot, din 

incinta complexului „Zlatna Sport Center”: 
 
Nr. crt. Personal Preţ abonament 

lei 
Perioada 

zile 
120 30 1. Adulţi 
50 10 

 
Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire se împuterniceşte Serviciul Public de Gospodărie Comunală şi  

persoanele cu atribuţii în asigurarea accesului la bazinele de înnot. 
 

Zlatna, 28 mai 2015 
 

    Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează 
  Consilier Clonţa Nicolae                                                    Secretar Zavragiu Adina 

 
Se comunică : 
Instituţia Prefectului - judeţul Alba 
Primar , Dosar arhivă, Dosar şedinţă 
BFCIT, DI, SPGC – ADPPJ, d-na Moldovan Aluna 
 
ZA/ZA, 3 ex 


