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LEGI

™I

DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind Ónfiin˛area Universit„˛ii îBogdan Vod„“ din municipiul Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Art. 1. — Se Ónfiin˛eaz„ Universitatea îBogdan Vod„“ din
municipiul Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj, ca institu˛ie de
Ónv„˛„m‚nt superior, persoan„ juridic„ de drept privat ∫i de
utilitate public„, parte a sistemului na˛ional de Ónv„˛„m‚nt,
cu sediul Ón municipiul Cluj-Napoca, str. Grigore
Alexandrescu nr. 26A, jude˛ul Cluj.
Art. 2. — Universitatea îBogdan Vod„“ din municipiul
Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj, se Ónfiin˛eaz„ cu urm„toarele
facult„˛i ∫i specializ„ri acreditate:
a) Facultatea de ™tiin˛e Economice, specializarea
Management, cu predare Ón limba rom‚n„;
b) Facultatea de Drept, specializarea Drept (Baia Mare),
cu predare Ón limba rom‚n„;
c) Facultatea de Educa˛ie Fizic„ ∫i Sport, specializarea
Educa˛ie fizic„ ∫i sport (Baia Mare), cu predare Ón limba
rom‚n„.
Art. 3. — Dup„ intrarea Ón vigoare a prezentei legi, Ón
structura universit„˛ii Ónfiin˛ate potrivit art. 1 intr„ ∫i
facult„˛ile ∫i specializ„rile, altele dec‚t cele men˛ionate la
art. 2, acreditate sau autorizate s„ func˛ioneze provizoriu
prin hot„r‚re a Guvernului, conform legii.
Art. 4. — Personalul didactic ∫i nedidactic din institu˛ia
care a fost autorizat„ s„ func˛ioneze provizoriu se preia
prin transfer Ón interesul serviciului la institu˛ia nou-Ónfiin˛at„,
Óncep‚nd cu data intr„rii Ón vigoare a prezentei legi.
Art. 5. — (1) Universitatea Ónfiin˛at„ potrivit art. 1
dispune de patrimoniu propriu, prev„zut Ón anexa care face
parte integrant„ din prezenta lege.

(2) Patrimoniul prev„zut Ón anex„ este proprietatea
Universit„˛ii îBogdan Vod„“ din municipiul Cluj-Napoca,
jude˛ul Cluj, prin efectul legii.
Art. 6. — (1) Patrimoniul Universit„˛ii îBogdan Vod„“ din
municipiul Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj, r„m‚ne ∫i va fi utilizat
numai Ón cadrul sistemului na˛ional de Ónv„˛„m‚nt. Œn cazul
nerespect„rii acestei prevederi, Ministerul Educa˛iei ∫i
Cercet„rii va propune Óncetarea activit„˛ii de Ónv„˛„m‚nt ∫i
desfiin˛area prin lege a universit„˛ii.
(2) Œn cazul desfiin˛„rii Universit„˛ii îBogdan Vod„“ din
municipiul Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj, destina˛ia patrimoniului
se stabile∫te prin lege, numai Ón interesul Ónv„˛„m‚ntului.
Art. 7. — Cheltuielile privind func˛ionarea Universit„˛ii
îBogdan Vod„“ din municipiul Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj, se
suport„ din veniturile proprii dob‚ndite Ón condi˛iile legii,
precum ∫i din alte surse legale.
Art. 8. — Pentru a se asigura respectarea standardelor
legale de calitate specifice Ónv„˛„m‚ntului superior, institu˛ia
prev„zut„ la art. 1 este special monitorizat„ pe o perioad„
de 3 ani, conform metodologiei elaborate de Ministerul
Educa˛iei ∫i Cercet„rii ∫i publicate Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
p. PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR,

PRE™EDINTELE SENATULUI

DANIELA POPA

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 17 mai 2005.
Nr. 132.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind Ónfiin˛area Universit„˛ii îBogdan Vod„“
din municipiul Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea privind Ónfiin˛area
Universit„˛ii îBogdan Vod„“ din municipiul Cluj-Napoca,

jude˛ul Cluj, ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 13 mai 2005.
Nr. 414.
´

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 18/2005 privind cre∫terile salariale
ce se vor acorda Ón anul 2005 personalului din Ónv„˛„m‚nt, salarizat potrivit Ordonan˛ei de urgen˛„
a Guvernului nr. 68/2004 privind unele m„suri Ón domeniul Ónv„˛„m‚ntului ∫i Ordonan˛ei de urgen˛„
a Guvernului nr. 196/2002 privind cre∫terile salariale ce se vor acorda Ón anii 2003 ∫i 2004
personalului din Ónv„˛„m‚nt, salarizat potrivit Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 8/2000
pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic,
referitor la stabilirea salariului de baz„ al personalului din Ónv„˛„m‚nt, ∫i pentru abrogarea
unor dispozi˛ii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baz„
Ón sectorul bugetar ∫i a indemniza˛iilor pentru persoane care ocup„ func˛ii de demnitate public„
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 18 din 17 martie 2005 privind cre∫terile
salariale ce se vor acorda Ón anul 2005 personalului din
Ónv„˛„m‚nt, salarizat potrivit Ordonan˛ei de urgen˛„ a
Guvernului nr. 68/2004 privind unele m„suri Ón domeniul
Ónv„˛„m‚ntului ∫i Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 196/2002 privind cre∫terile salariale ce se vor acorda Ón
anii 2003 ∫i 2004 personalului din Ónv„˛„m‚nt, salarizat
potrivit Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 8/2000
pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 128/1997 privind
Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului
de baz„ al personalului din Ónv„˛„m‚nt, ∫i pentru abrogarea
unor dispozi˛ii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de
stabilire a salariilor de baz„ Ón sectorul bugetar ∫i a
indemniza˛iilor pentru persoane care ocup„ func˛ii de
demnitate public„, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 234 din 21 martie 2005, cu
urm„toarele modific„ri ∫i complet„ri:
1. Articolul 1 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 1. — (1) Œn cursul anului 2005 se asigur„ o
cre∫tere cu 13,5% a salariilor de baz„ ale personalului
didactic din Ónv„˛„m‚nt, stabilite potrivit Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 68/2004 privind unele m„suri Ón

domeniul Ónv„˛„m‚ntului, aprobat„ cu modific„ri prin Legea
nr. 6/2005, ∫i a Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 196/2002 privind cre∫terile salariale ce se vor acorda Ón
anii 2003 ∫i 2004 personalului din Ónv„˛„m‚nt, salarizat
potrivit Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 8/2000
pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 128/1997 privind
Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului
de baz„ al personalului din Ónv„˛„m‚nt, ∫i pentru abrogarea
unor dispozi˛ii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de
stabilire a salariilor de baz„ Ón sectorul bugetar ∫i a
indemniza˛iilor pentru persoane care ocup„ func˛ii de
demnitate public„, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin
Legea nr. 315/2003, cu modific„rile ulterioare, fa˛„ de
salariile de baz„ avute la 31 decembrie 2004, cre∫tere ce
se va aplica pentru lunile octombrie-decembrie 2005.
(2) Œn perioada martie-septembrie 2005, la salariul de
baz„ din luna decembrie 2004 se va ad„uga o sum„
reprezent‚nd 64,2% din diferen˛a calculat„ Óntre salariul de
baz„ corespunz„tor lunii octombrie 2005 ∫i salariul de baz„
avut Ón luna decembrie 2004.“
2. Articolul 2 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 2. — (1) Valoarea coeficientului de multiplicare
1,000, prev„zut„ Ón anexele nr. 1—4 la Ordonan˛a de
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urgen˛„ a Guvernului nr. 68/2004, aprobat„ cu modific„ri
prin Legea nr. 6/2005, Ón anul 2005 va fi:
a) pentru perioada martie-septembrie 2005: 2.018.305 lei;
b) pentru perioada octombrie-decembrie 2005: 2.108.070 lei.
(2) Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000, pentru
anexa nr. Ic la Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 196/2002, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin
Legea nr. 315/2003, cu modific„rile ulterioare, Ón anul 2005
va fi cea prev„zut„ la alin. (1).“
3. Alineatul (1) al articolului 3 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 3. — (1) Œn anul 2005 personalul didactic salarizat
Óntre limitele corespunz„toare func˛iei beneficiaz„, pe l‚ng„

5

cre∫terile salariale acordate potrivit prevederilor prezentei
ordonan˛e de urgen˛„, de o cre∫tere salarial„ prin
evaluarea performan˛elor profesionale individuale realizate
Ón anul 2004, cu Óncadrarea Ón nivelul aloca˛iilor bugetare
aprobate pentru cheltuielile cu salariile prev„zute de lege
pentru anul 2005.“
4. Articolul 4 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 4. — Salariile de baz„ calculate potrivit
prevederilor prezentei ordonan˛e de urgen˛„ vor fi rotunjite
din 10.000 lei Ón 10.000 lei Ón favoarea salariatului.“

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
p. PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR,

PRE™EDINTELE SENATULUI

DANIELA POPA

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 17 mai 2005.
Nr. 138.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 18/2005
privind cre∫terile salariale ce se vor acorda Ón anul 2005 personalului din Ónv„˛„m‚nt,
salarizat potrivit Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 68/2004 privind unele m„suri
Ón domeniul Ónv„˛„m‚ntului ∫i Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 196/2002
privind cre∫terile salariale ce se vor acorda Ón anii 2003 ∫i 2004 personalului din Ónv„˛„m‚nt,
salarizat potrivit Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea
∫i completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea
salariului de baz„ al personalului din Ónv„˛„m‚nt, ∫i pentru abrogarea unor dispozi˛ii din Legea
nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baz„ Ón sectorul bugetar ∫i a indemniza˛iilor
pentru persoane care ocup„ func˛ii de demnitate public„
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru aprobarea
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 18/2005 privind
cre∫terile salariale ce se vor acorda Ón anul 2005
personalului din Ónv„˛„m‚nt, salarizat potrivit Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 68/2004 privind unele m„suri Ón
domeniul Ónv„˛„m‚ntului ∫i Ordonan˛ei de urgen˛„ a
Guvernului nr. 196/2002 privind cre∫terile salariale ce se
vor acorda Ón anii 2003 ∫i 2004 personalului din
Ónv„˛„m‚nt, salarizat potrivit Ordonan˛ei de urgen˛„ a

Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea ∫i completarea
Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic,
referitor la stabilirea salariului de baz„ al personalului din
Ónv„˛„m‚nt, ∫i pentru abrogarea unor dispozi˛ii din Legea
nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de
baz„ Ón sectorul bugetar ∫i a indemniza˛iilor pentru
persoane care ocup„ func˛ii de demnitate public„ ∫i se
dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 13 mai 2005.
Nr. 420.

´
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI

CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 18/2005 pentru modificarea Legii nr. 98/1994
privind stabilirea ∫i sanc˛ionarea contraven˛iilor la normele legale de igien„ ∫i s„n„tate public„
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a Guvernului
nr. 18 din 27 ianuarie 2005 pentru modificarea Legii
nr. 98/1994 privind stabilirea ∫i sanc˛ionarea contraven˛iilor
la normele legale de igien„ ∫i s„n„tate public„, adoptat„

Ón temeiul art. 1 pct. V.6 din Legea nr. 602/2004 privind
abilitarea Guvernului de a emite ordonan˛e, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 101 din
31 ianuarie 2005.

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
p. PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR,

PRE™EDINTELE SENATULUI

DANIELA POPA

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 17 mai 2005.
Nr. 147.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 18/2005
pentru modificarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea ∫i sanc˛ionarea contraven˛iilor
la normele legale de igien„ ∫i s„n„tate public„
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Se promulg„ Legea privind aprobarea
Ordonan˛ei Guvernului nr. 18/2005 pentru modificarea Legii
nr. 98/1994 privind stabilirea ∫i sanc˛ionarea contraven˛iilor

la normele legale de igien„ ∫i s„n„tate public„ ∫i se
dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 13 mai 2005.
Nr. 429.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL FINANﬁELOR PUBLICE

ORDIN
pentru publicarea Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, a amendamentului nr. 4
la Memorandumul de finan˛are 2000/RO/16/P/PE/004 îReabilitarea tehnologiei de epurare a apelor
uzate ∫i modernizarea re˛elei de canalizare Ón ora∫ul Timi∫oara, Rom‚nia“
Œn baza prevederilor Hot„r‚rii Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Finan˛elor
Publice ∫i a Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„,
Ón conformitate cu prevederile art. 28 alin. (2) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
ministrul finan˛elor publice emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ publicarea Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, a amendamentului nr. 4 la

Memorandumul de finan˛are 2000/RO/16/P/PE/004
îReabilitarea tehnologiei de epurare a apelor uzate ∫i
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modernizarea re˛elei de canalizare Ón ora∫ul Timi∫oara,
Rom‚nia“ (semnat de partea comunitar„ la data de
17 februarie 2005 ∫i de partea rom‚n„ Ón datele de 5 martie
2004 ∫i 30 noiembrie 2004), cuprins Ón anexa care face
parte integrant„ din prezenul ordin.

Art. 2. — Autoritatea de Management pentru
Infrastructur„ din cadrul Ministerului Finan˛elor Publice va
urm„ri punerea Ón aplicare a prezentului ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 12 mai 2005.
Nr. 609.
ANEX√
A M E N D A M E N T U L Nr. 4

la Memorandumul de finan˛are 2000/RO/16/P/PE/004 îReabilitarea tehnologiei de epurare a apelor uzate ∫i
modernizarea re˛elei de canalizare Ón ora∫ul Timi∫oara, Rom‚nia“
• Œn anexa nr. I din memorandumul de finan˛are:
Punctul 3 îAutoritatea responsabil„ cu implementarea“,
Subpunctul 3.2 se modific„ dup„ cum urmeaz„:

îBulevardul Magheru nr. 6—8, sectorul 1, Bucure∫ti,
Rom‚nia.“
Subpunctul 3.3 se modific„ dup„ cum urmeaz„:

îMinisterul Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor.“
Punctul 12 îImplicarea institu˛iilor financiare
interna˛ionale“ se modific„ dup„ cum urmeaz„:
îRegia Autonom„ «Aquatim» a fost implicat„ Ón
Programul de dezvoltare a serviciilor publice municipale
(MUDP I) cofinan˛at prin Banca European„ pentru
Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare.
Proiectul Ón derulare va fi cofinan˛at de c„tre Banca
European„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare ∫i Regia
Autonom„ Ap„ ∫i Canal «Aquatim».“
Punctul 14 îPlanul de achizi˛ii“ se modific„ astfel:
îContractele de lucr„ri vor fi implementate Ón
concordan˛„ cu prevederile planului de achizi˛ii provizoriu
cuprins Ón anexa nr. I.a). Œnainte de plata celei de-a doua

tran∫e a avansului, beneficiarul final va prezenta un plan
de achizi˛ii final bazat pe modelul din anexa nr. I.a), care
trebuie aprobat de Comisie.
Din moment ce cofinan˛area este asigurat„ tot de c„tre
Banca European„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare, este
permis„ o derogare de la procedurile de licita˛ie prev„zute
Ón cap. V din Regulamentul financiar pentru contractul de
lucr„ri (Contractul nr. 2 — re˛eaua de canalizare) Ón
concordan˛„ cu prevederile Regulamentului Consiliului (CE)
nr. 1.267/99 din 21 iunie 1999 prin care se constituie
Programul ISPA, amendat prin Regulamentul Consiliului
(CE) nr. 2.382/2001. Participarea ˛„rilor ter˛e la licita˛ii ∫i
contractare este permis„ Ón ceea ce prive∫te aceast„
component„ a proiectului. Cheltuielile realizate Ón
concordan˛„ cu procedurile B„ncii Europene pentru
Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare ∫i care Óndeplinesc condi˛iile de
eligibilitate ale regulilor ISPA vor fi utilizate pentru
calcularea cheltuielilor totale eligibile pentru aceast„
m„sur„.“

• ANEXA Nr. I.a) la memorandumul de finan˛are îPlanul de achizi˛ii provizoriu“ se modific„ dup„ cum urmeaz„:

îNr.

Tipul
contractului
(lucr„ri,
achizi˛ii
sau servicii)

Luna previzionat„
pentru lansarea
licita˛iei (luna/anul)

Rata de
rambursare a
facturilor

Lucr„ri

ianuarie 2003

71%

Lucr„ri

martie 2004

71%

Servicii

mai 2002

71%

sectorului privat

Servicii

aprilie 2005

71%

Evaluatori independen˛i

Servicii

Descrierea lucr„rilor sau serviciilor
ce urmeaz„ a fi licitate

1.

Reabilitarea sta˛iei de tratare
a apelor uzate

2.*) Re˛eaua de canalizare
3.

Asisten˛„ tehnic„ pentru management
∫i supervizarea lucr„rilor

4.
5.

Asisten˛„ tehnic„ pentru participarea
71%

*) Contractul se realizeaz„ conform regulilor de achizi˛ie BERD.

Condi˛iile specifice pentru c‚∫tigarea contractelor vor fi publicate Ón Jurnalul Oficial al Comunit„˛ii Europene ∫i/sau
pe Internet.“
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• ANEXA Nr. II la memorandumul de finan˛are îPlanul de finan˛are“ se modific„ dup„ cum urmeaz„:
îPL A N F I N A N C I A R

(bazat pe aloc„rile de la bugetul Uniunii Europene)
Titlul m„surii:

«Reabilitarea tehnologiei de epurare a apelor uzate ∫i modernizarea re˛elei de canalizare Ón ora∫ul
Timi∫oara, Rom‚nia»

Nr. ISPA:

2000/RO/16/P/PE/004
— euro —
Cost eligibil

Anul

Cost total

Cost
neeligibil

1

2

=2+3

Total

3
=5+7

Autorit„˛i
na˛ionale
Autorit„˛i
locale

ISPA

Œmprumut de la IFI

4
(%)
=3/1

5

6
(%)
=5/3

7

8

9
(%)
=8/1

2000
—
2001
19.232.000
2002
9.616.000
2003
9.616.000
2004
4.808.000
2005
—
2006
4.808.000
Neanualizat 1.500.000

—
—
—
19.232.000
—
9.616.000
—
9.616.000
—
4.808.000
—
—
—
4.808.000
1.500.000
—

—
100
100
100
100
—
100
—

—
13.654.720
6.827.360
6.827.360
3.413.680
—
3.413.680
—

—
71
71
71
71
—
71
—

—
5.577.280
2.788.640
2.788.640
1.394.320
—
1.394.320
—

—
—
—
—
—
—
—
11.520.000

—
—
—
—
—
—
—
—

49.580.000

1.500.000 48.080.000

97

34.136.800

71

13.943.200

11.520.000

23“

TOTAL:
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