REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL SĂTESC COLONIŢA

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

PROIECT

D E C I Z I E Nr.____
Din _________2018
Cu privire la aprobarea bugetului satului
Coloniţa pe anul 2019
În temeiul art.24, 25, 47, 55 ale Legii finanţelor publice şi
responsabilităţii bugetar–fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, ţinînd cont de
prevederile art.20 din Legea nr.397-XV din 16.10.2003 „Privind finanţele
publice locale”, 14(2) lit.n), art.19 din Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din
28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, precum şi de prevederile
Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului,
aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.209 din 24 decembrie 2015,
Consiliul sătesc Coloniţa,
DECIDE:
1. Se aprobă bugetul satului Coloniţa pe anul 2019 la venituri în sumă de
11 800.8 mii lei, inclusiv transferuri de la bugetul de stat – 9 661.5 mii
lei la cheltuieli în suma de 11 900.8 mii lei, cu un deficit bugetar în
sumă de 100.00 mii lei.
2. Sinteza indicatorilor generali şi sursele de finanţare ale bugetului local
se prezintă în anexa nr.1
3. Componența veniturilor bugetului local se prezintă în anexa nr. 2
4. Resursele şi cheltuielile bugetului local conform clasificaţiei
funcţionale şi pe programe se prezintă, conform anexei nr._3__
5. Cuantumul fondul de rezervă se stabilește în sumă de 70,0 mii lei.
6. Se aprobă normele bănești pentru alimentația unui copil/zi în
instituţiile de învățământ preșcolar conform anexa nr._4_
7. Se aprobă efectivul-limită al statelor de personal din autorităţile
/instituţiile finanţate de la buget, conform anexei nr._5_
8. Cotele impozitelor şi taxelor locale, ce vor fi încasate în buget, se
prezintă în anexa nr.6.
9. Executorii de buget vor asigura:
- dezagregarea în termen a limitelor stabilite, cu întroducerea acestora în
sistemul informaţional de management financiar;
- legalitatea utilizării alocaţiilor bugetare şi respectarea limitelor aprobate;
-utilizarea conform destinaţiei a transferurilor cu destinaţie specială, alocate de
la bugetul de stat;

-contractarea de lucrări, servicii, bunuri materiale conform prevederilor Legii
privind achiziţii publice;
-raportarea în termenii stabiliţi a performanţelor realizate, conform competenţei.
10.Se autorizează:
-Primarul dna Angela Zaporojan, cu rolul de administrator de buget;
-administratorul de buget se autorizează:
-să modifice planurile de alocaţii între diferite nivele ale clasificaţiei economice
în cadrul aceleiaşi funcţii în cadrul unui subprogram, fără modificarea
cheltuielilor pentru investiţii capitale şi a transferurilor interbugetare;
-să includă în programele respective de cheltuieli, în baza dispoziţiei, alocaţiile
repartizate prin decizia autorităţii representative şi deliberative din fondul de
rezervă, precum şi transferurile cu destinaţie specială de la bugetul de stat la
bugetele locale, repartizate prin alte acte normative, decît legea bugetului de
stat;
-executorul de buget să modifice planurile de alocaţii între instituţiile
subordinate între nivele K4,în cadrul aceleiaşi funcţii(F1-F3) şi aceluiaşi
subprogram P1P2, cu respectarea limitei stabilite la nivel de K2. Totodată,
autorităţile bugetare pot modifica resursele colectate între instituţiile din cadrul
aceleiaşi funcţii(F1-F3), fără modificarea limitei aprobate.
-instituţiile bugetare să modifice planurile de alocaţii între K5-K6, cu
respectarea limitei stabilite la nivel de K4 al clasificaţiei economice de către
instituţia superioară
11.Se stabileste indemnizatia pentru fiecare zi de participare la sedinta
consiliului pentru anul 2019 in suma de 300.00 lei
12. Dna Claudia Oleacu, secretarul Consiliului, va asigura aducerea la
cunoştinţă publică, prin publicare sau prin afişare în locuri publice, a
prezentei decizii şi a anexelor la decizie.
13. Prezenta Decizie intră în vigoare de la 01.01.2019
14. Primarul (dna A.Zaporojan) şi comisia buget, finanţe, economie şi
reforme vor asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei
decizii.
AU VOTAT: Pentru -, împotrivă -,s-au abţinut - __.
Preşedintele al şedinţei
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

_____________

Claudia Oleacu

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL SĂTESC COLONIŢA

PROIECT

D E C I Z I E Nr.____
Din _________2018
“Cu privire la corelarea bugetului local al
s. Coloniţa pentru anul 2018 cu
bugetul municipiului Chișinău pentru anul 2018”
Având în vedere Decizia Consiliului Municipal Chișinău nr.8/3 din 20.11.2018 „Cu
privire la modificarea bugetului municipal Chișinău pe anul 2018”, conform anexei nr.7 ce se
operează modificări în anexa nr.13.1 la Decizia Consiliului Municipal Chișinău nr.15/1 din
22.12.2017 „Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chișinău pe anul 2018 în lectura a
doua și corelarea acestuia”, în temeiul art.14(2) liter „n”, art.19(4), art.81 al Legii Republicii
Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, art.27 din Legea
Republicii Moldova nr.397-XV din 16.10.2003 “Privind finanţele publice locale”, Consiliul
sătesc Coloniţa
DECIDE:
1. A corela bugetul s. Coloniţa pentru anul 2018 cu bugetul municipal pentru anul 2018
după cum urmează:
- la venituri suma totală se majorează cu 1 702,3 mii lei - k6-193120
- la cheltuieli suma totală se majorează cu 1 702,3 mii lei:

Curățirea și amenajarea riuletului din s.
Colonița – Etapa a II -a

ECO

4

P3

3

Reparația capitală a str.B.P.Hasdeu,
Tohatin, Emilian Bucov, Hotin, Florilor și
Trandafirilor, Bucurști, Lăutarilor și Unirii

5

6

7
1 702 300,00

00154

4

SUMA total
atribuită,lei

312120

1 300 000,00

00319

P1P2

3

6402

2

7503

1

F1-F3

1
1

0451

DENUMIREA

cod

0630

Nr.
d/o

Denumirea
instituţiei, cod
organizațional

319220

402 300.00

2. Comisia Buget, Finanţe, Economie şi Reforme vor asigura controlul îndeplinirii
prevederilor prezentei decizii.
AU VOTAT:
Pentru , împotrivă , s-au abţinut Preşedintele al şedinţei
_____________
Contrasemnat :
Secretar al Consiliului
Claudia Oleacu

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL SĂTESC COLONIŢA

PROIECT

D E C I Z I E Nr.____
Din _________2018

Cu privire la decontarea datoriilor
creditoare cu termen expirat
Având în vedere contractul cu nr.08 din 05.01.2015 încheiat între primăria
s. Colonița și SC Bogos Prim SRL, în temeiul art.14(2), 19(3), al Legii
Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică
locală”, Consiliului local
DECIDE:
1. Se decontează datoriile creditoare cu termen de prescripţie expirat în sumă
de 2 124.00 lei a primăriei s. Colonița și SRL Bogos Prim ce reiese din
contractul nr. 08 din 05.01.2015
2. Primarul (dna Zaporojan Angela) şi comisia buget, finanţe, economie şi
reforme vor asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

AU VOTAT: Pentru

-

Preşedintele şedinţei
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

, împotrivă - , s-au abţinut _________________

Claudia Oleacu

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL SĂTESC COLONIŢA

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

PROIECT

D E C I Z I E Nr.____
Din _________2018
Cu privire la acordarea ajutorului
material cetăţenilor s. Coloniţa
În legătură cu cererile cetățenilor s. Colonița privind acordarea ajutorului
material și Ziua Internațională a persoanelor cu dizabilități marcată la nivel
mondial la 3 decembrie, în temeiul art.14(2) litera „n”, art.81 al Legii Republicii
Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”,
art.18 şi 27 din Legea Republicii Moldova nr.397-XV din 16.10.2003 “Privind
finanţele publice locale”, în conformitate cu prevederile Regulamentului
“Privind utilizarea mijloacelor Fondului de Rezervă al Primăriei s. Coloniţa”,
aprobat prin Decizia Consiliului local nr.6/3 din 11.08.2017, Consiliul
s.Coloniţa
DECIDE:
1.Se acordă ajutor material cetățenilor s.Colonița, din contul mijloacelor
Fondului de Rezervă, conform anexei nr.1
2.Comisia buget, finanţe, economie şi reforme vor asigura controlul
îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
AU VOTAT: Pentru -,împotrivă - , s-au abţinut -.
Preşedintele şedinţei
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Claudia Oleacu

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL SĂTESC COLONIŢA

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

PROIECT

D E C I Z I E Nr. ____
Din _________ 2018
Cu privire la desemnarea unui consilier
în componența comisiei de concurs pentru
funcția de director al grădiniței nr.144
„Academia Picilor”.
Examinînd demersul privind necesitatea delegării unui consilier în
componența comisiei de concurs pentru funcția de director al grădiniței nr.144
„Academia Picilor” , în temeiul art.14(3) ale Legii nr.436-XVI din 28.12.2006
privind administraţia publică locală, în conformitate cu prevederile pct.26 al.1
lit.b a Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului
pentru ocuparea funcției de director în instituția de învățămînt, aprobat prin
ordinul Ministrului Educației nr.163 din 23.03.2015, Consiliul sătesc Coloniţa.
DECIDE:
1.Se desemnează _____________ în calitate de membru al comisiei de
concurs pentru ocuparea funcției de director al instituției preșcolare nr.144
“Academia Picilor”.
2.Comisia juridică și probleme umanitare va asigura controlul executării
prevederilor prezentei decizii.
AU VOTAT: pentru – ; împotrivă – ; abţinut – .

Preşedinte de şedinţă

_________

Contrasemnat :
Secretarul Consiliului

Claudia Oleacu

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL SĂTESC COLONIŢA

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

PROIECT

D E C I Z I E Nr. ____
Din _________ 2018
Cu privire la aprobarea Punctului de conducere
pentru îndeplinirea sarcinii de completare la
declararea mobilizării.
Întru realizarea prevederilorart.44 al Legii nr.1254-XV din 18.07.2002
”Cu privire la pregătirea cetățenilor pentru apărarea Patriei”,art.20 al Legii
nr.1192-XV din 04.07.2002 ”Privind pregătirea de mobilizare și mobilizarea”,art
40 și art.57 ale Legii nr.212-XV din 26.06.2004 ”Privind regimul stării de
urgență, de asediu și de război”, în temeiul art.14(3),art.19(3) ale Legii nr.436XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, în scopul bunei
organizări a înștiințării,încorporării și transportării resurselor umane și tehnicomateriale în caz de mobilizare , Consiliul sătesc Coloniţa,
DECIDE:
1.Se instituie Punctului de conducere al primăriei în caz de mobilizare cu
dislocare în incinta primăriei și se aprobă componența nominală a
efectivului,conform anexei.
2.Primarul satului Colonița, dna Angela Zaporojan:
-va îndeplini funcția de șef al Punctului de conducere al primăriei ;
-va asigura înștiințarea rezerviștilor,mobilizarea și deplasarea lor la locul
și în termenele stabilite de Centrul militar al municipiului Chișinău.
3.Se abrogă decizia Consiliului sătesc Colonița nr. 10/8 din 12.09.2007
”Cu privire la aprobarea componenței punctului de conducere pentru
îndeplinirea sarcinii de completare la dclararea mobilizării”.
4.Prezenta decizia va fi prezentată
Chișinău pentru cunoștință.
5.Primarul
prezentei decizii.

Centrului militar al municipiului

dna Angela Zaporojan, va asigura controlul îndeplinirii

AU VOTAT: pentru – ; împotrivă – ; abţinut – .
Preşedinte de şedinţă

_________

Contrasemnat :
Secretarul Consiliului

Claudia Oleacu

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL SĂTESC COLONIŢA

PROIECT

D E C I Z I E nr.
Din ___________ 2018
Cu privire la Notificarea Oficiului teritorial
Chișinău al Cancelariei de Stat privind reexaminarea și abrogarea deciziei nr.6/13 din
01.10.2018 ”Cu privire la anularea titlului
de autentificare a dreptului deținătorului
de teren numărul cadastral 0149111239
din 30.12.2003.
Examinînd Notificarea Oficiului teritorial Chișinău al
Cancelariei de Stat
nr.1304/Otu-924 din 11.10.2018 privind abrogarea deciziei consiliului săesc Colonița nr. 6/13
din 01.10.2018” Cu privire la anularea titlului de autentificare a dreptului deținătorului de
teren numărul cadastral 0149111239 din 30.12.2003”,în temeiul art.14,19(3)și 68 al Legii
Republicii Moldova nr.436-XVI din28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”,
Consiliul sătesc Coloniţa
DECIDE:
1.Se respinge Notificarea Oficiului teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat privind reexaminarea și abrogarea deciziei nr.6/13 din 01.10.2018 ”Cu privire la anularea titlului de
autentificare a dreptului deținătorului de teren numărul cadastral 0149111239 din 30.12.2003.
2.Comisia urbanism,dezvoltare rurală și susținerea micului business va asigura controlul
îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
AU VOTAT: Pentru- , împotrivă - , s-au abţinut Au votat pentru:

Preşedintele şedinţei
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

S-au abținut:

Claudia

Oleacu

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL SĂTESC COLONIŢA

PROIECT

D E C I Z I E nr.

din __________ 2018
Cu privire la cererea cet.Beșliu Ecaterina
privind modificarea categoriei de destinație a terenului cu numărul cadastral 0149102403.
Examinînd cererea cet.Beșliu Ecaterina,planul geometric al terenului cu
numărul cadastral 0149102403,materialele investigației pedologice elaborate de
Institutul de pedologie” Nicolae Dimo”,dosarul cadastral cu privire la
modificarea categoriei de destinație a terenului cu numărul cadastral
0149102403 cu avizele corespunzătoare, în temeiul art.71 din Codul Funciar,
pct.27,28,30 a Regulamentului cu privire la modul de transmitere,schimbare a
destinației și schimbului de terenuri aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1170
din 25.10.2016,art.19(3) al Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din
28.12.2006”Privind Administrația Publică Locală”, consiliul sătesc Colonița,
DECIDE:
1.Se acceptă schimbarea categoriei de destinație a terenului cu numărului
cadastral 0491022403 ,cu suprafața de 0,8992 ha din teren agricol în teren
pentru construcții.
2.A lua act de faptul achitării de către Beșliu Ecaterina a pierderilor agricole în
legătură cu excluderea din circuitul agricol al terenului cu numărul cadastral
01491022403 cu suprafața de 0,8992 ha în sumă de 643 323,86 lei calculate în
conformitate cu dosarul cadastral cu privire la modificarea categoriei de
destinație.
3.Comisia urbanism, dezvoltare rurală şi susţinerea micului business vor asigura
controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
Au votat: pentruAu votat pentru:

,împotrivă - , abţinut – .
S-au obținut:

Preşedintele şedinţei
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Claudia Oleacu

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL SĂTESC COLONIŢA

PROIECT

D E C I Z I E nr.

din _______________ 2018
Cu privire la cererea SRL”CARNPRODLUX”
privind amplasarea unei construcții agroindustriale
pentru procesarea cărnii pe terenul cu numărul
cadastral 0149102538.
Examinînd cererea SRL”Carnprodlux”,extrasul din Registrul bunurilor
imobile, schița de proiect elaborată de ”Architekton prim, SRL,în conformitate
cu art.36 , în temeiul art.14,alin.2,art.19(3) ale Legii Republicii Moldova
nr.436-XVI din 28.12.2006”Privind Administrația Publică Locală”, consiliul
sătesc Colonița,
DECIDE:
1.Se acceptă cererea SRL”Carnprodlux”,privind amplasareea construcției
agroindustriale pentru procesarea cărnii pe terenul agricol cu numărul cadastral
0149102538 cu suprafața de 0,6018 ha,conform schiței de proiect.
2.Comisia urbanism, dezvoltare rurală şi susţinerea micului business va
asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
Au votat: pentru-

,împotrivă -

abţinut – .

Preşedintele al şedinţei
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Claudia Oleacu

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL SĂTESC COLONIŢA

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

PROIECT

D E C I Z I E Nr. ____
Din _________ 2018
Cu privire la schimbarea modului
de folosință a terenurilor din
sectorul 0149113.
Avînd în vedere decizia consiliului sătesc Colonița nr. 5/1 din18.07.2017”Cu
privire la întroducerea în intravilanul localității a unor sectoare de teren.” ,examinînd
cererile unui grup de cetățeni,Planul Urbanistic General al localității și planul de
încadrare, în temeiul art.39 Cod Funciar,art.19 al(3) Legii nr.436-XVI din 28.12.2006
privind administraţia publică locală, Consiliul sătesc Coloniţa,
DECIDE:
1.A schimba la terenurile din sectorul cadastral 0149113 numerele cadastrale
0149113001-0149113141 inclusiv modul de folosință din terenuri grădini în teren cu
modul de folosință pentru construcție.
2.Prezenta decizie urmează a fi prezentată Departamentului Cadastru a Agenției
Publice.
3.Comisia urbanism,dezvoltare rurală și susținerea micului business va asigura
controlul executării prevederilor prezentei decizii.
AU VOTAT: pentru – ; împotrivă – ; abţinut – .

Preşedinte de şedinţă

_________

Contrasemnat :
Secretarul Consiliului

Claudia Oleacu

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL SĂTESC COLONIŢA

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

PROIECT

D E C I Z I E Nr. ____
Din _________ 2018
Cu privire la cererea lui Sevastian Fiodor
privind extinderea construcției agroindustriale ampladsată pe terenul cu numărul cadastral 0149101206.
Examinînd cererea dlui Sevastian Fiodor, extrasul din Registrul bunurilor
immobile, contractul de arendă nr.1 din 01.03.2005,procesul-verbal de recepție finală
nr.30 din 05.10.2010, schița de proiect elaborată de ”Global ARCH” SRL, în
conformitate cu art.36,în temeiul art.14,art.19(3) ale Legii Republicii Moldova
nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul sătesc
Coloniţa,
DECIDE:
1.Se acceptă/respinge cererea dlui Sevastian Fiodor, privind extinderea
construcției agroindustriale amplasată pe terenul agricol cu numărul cadastral
0149101206 deținut în arendă.
2.Comisia urbanism, dezvoltre rurală și susținerea micului business va asigura
controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
AU VOTAT: pentru – ; împotrivă – ; abţinut – .

Preşedinte de şedinţă

_________

Contrasemnat :
Secretarul Consiliului

Claudia Oleacu

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL SĂTESC COLONIŢA

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

PROIECT

D E C I Z I E Nr. ____
Din _________ 2018
Cu privire la identificarea sectorului de
drum pentru Programul Guvernamental
”Drumuri Bune 2 pentru Moldova”.
Avînd în vedere scrisoarea Ministerului Economiei și Infrastructurii al
Republicii Moldova nr.11-11820 din 21.11.2018 privind identificarea sectoarelor de
drum pentru includerea în Programul Guvernamental ”Drumuri Bune 2 pentru
Moldova” , în temeiul art.14, art.19(3) ale Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind
administraţia publică locală, Consiliul sătesc Coloniţa,
DECIDE:
1.Se propune pentru includerea în Programul Guvernamental ”Drumuri Bune 2
pentru Moldova” pentru reparația capitală strada Ștefan cel Mare.

2.Primăria ,primar Angela Zaporojan va asigura controlul executării prevederilor
prezentei decizii.
AU VOTAT: pentru – ; împotrivă – ; abţinut – .

Preşedinte de şedinţă

_________

Contrasemnat :
Secretarul Consiliului

Claudia Oleacu

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL SĂTESC COLONIŢA

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

PROIECT

D E C I Z I E Nr. ____
Din _________ 2018
Cu privire la transmiterea în comodat
a încăperilor pentru sectorul de poliție
din localitate.
Examinînd demersul Direcției de poliție a mun.Chișinău nr.19105 din
26.11.2018 p-rivind transmiterea în comodat a spațiului pentru activitatea sectorului
de poliție din localitate,în temeiul art.14 alin.2,art.19(3),art.77 ale Legii nr.436-XVI
din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul sătesc Coloniţa,
DECIDE:
1.Se acceptă transmiterea în comodat pentu activitatea sectorului de poliție din
localitate a spațiului din incinta clădirii Primăriei cu suprafața de ___ m.p. pe un
termen de cinci ani.
2.Comodatarul va suporta cheltuielile pentru întreținerea spațiului
necesar.Serviciile comunale- energia electrică, căldura și serviciul internet vor fi
achitate de către beneficiar în baza facturilor prezentate de prestator.
3.Primăria ,primar Angela Zaporojan va încheia contractul de comodat în modul
stabilit.

4.Comisia buget și finanțe,economie și reforme va asigura controlul executării
prevederilor prezentei decizii.
AU VOTAT: pentru – ; împotrivă – ; abţinut – .

Preşedinte de şedinţă

_________

Contrasemnat :
Secretarul Consiliului

Claudia Oleacu

