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H O T A R Â R E 
 
cu privire la: modificarea  si completarea Regulamentului de organizare 

si functionare a Consiliului Judetean Olt 
 
 

   Având în vedere:  
  
         - Expunerea de motive cu privire la Proiectul de hotarâre; 

- Raportul Directiei pentru Administratie Publica din cadrul aparatului 
propriu de specialitate al Consiliului Judetean Olt nr. 369/24.01.2005; 

- Avizul  Comisiei pentru administratie publica, juridica, apararea 
ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relatii cu cetatenii, nr.429/ 
26.01.2005; 

- Avizul Comisiei pentru studii economico- sociale, buget- finante, 
integrare europeana, administrarea domeniului public si privat al judetului, 
nr. 430/ 26.01.2005; 

- Avizul Comisiei pentru organizarea si dezvoltarea urbanistica, 
realizarea lucrarilor publice, ecologice si protectia mediului, conservarea 
monumentelor istorice si de arhitectura, nr. 431/ 26.01.2005; 

- Avizul Comisiei pentru cultura, invatamânt, activitatea stiintifica, nr. 
432/ 26.01.2005; 

- Avizul Comisiei pentru agricultura, silvicultura, industrie, servicii 
publice si comert, nr. 433/ 26. 01. 2005; 

- Avizul Comisiei pentru munca, protectie sociala, activitati sportive 
si agrement, nr. 434/ 26.01.2004;  
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- Prevederile Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali;  
În temeiul prevederilor art. 104 alin. (1) lit. b) si art. 109 alin. (1) din 

Legea administratiei publice locale nr. 215/ 2001, cu modificarile si 
completarile ulterioare, 

 
   Consiliul Judetean Olt adopta prezenta  h o t a r â r e. 
 
Art.I. Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului 

Judetean Olt, aprobat prin Hotarârea Consiliului Judetean Olt nr. 34/2002, 
republicat in temeiul art. II din Hotararea Consiliului Judetean Olt nr. 80/ 
22.07.2004, se modifica si se completeaza, dupa cum urmeaza: 

                                                                                                       
1. Dupa articolul 25 se introduce art. 251 cu urmatorul cuprins : 
 ,, Art. 251. Comisiile de specialitate sunt obligate sa prezinte 

Consiliului judetean un raport anual de activitate , care va fi facut public 
prin grija  secretarului general al judetului.”  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
2. Dupa articolul 62 se introduc articolele 621 – 625 cu urmatorul 

cuprins: 
,, Art. 621. Exercitarea mandatului de catre presedintele si 

vicepresedintii Consiliului Judetean, si de catre consilierii judeteni se face 
în conditiile Legii nr. 215/2001 si ale Statutului alesilor locali . 

   Art. 622.-.(1) Calitatea de consilier judetean înceteaza în conditiile 
prevederilor Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si ale 
Statutului alesilor locali.  

(2) Calitatea de consilier înceteaza de drept înaintea duratei normale a 
mandatului în urmatoarele cazuri: 

a) demisie; 
b) incompatibilitate; 
c) schimbarea domiciliului intr-o alta unitate administrativ- teritoriala, 

inclusiv ca urmare a reorganizarii acesteia; 
d) lipsa nemotivata de la cel mult 3 sedinte ordinare consecutive ale 

consiliului; 
e) imposibilitatea exercitarii mandatului pe o perioada mai mare de 6 

luni consecutive, cu exceptia cazurilor prevazute de lege; 
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f) condamnarea, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, la o 
pedeapsa privativa de libertate; 

g) punerea sub interdictie judecatoreasca; 
h) pierderea drepturilor electorale; 

         i)  deces.    
(3) Incetarea de drept a mandatului de consilier se constata prin 

hotarâre, de catre consiliul judetean, la propunerea presedintelui consiliului 
judetean. 

Art. 623. Incetarea mandatului de consilier în cazul schimbarii 
domiciliului în alta unitate administrativ- teritoriala poate interveni numai 
dupa efectuarea în actul de identitate a celui în cauza a mentiunii 
corespunzatoare, de catre organul abilitat potrivit legii.  

Art. 624 – (1)  In toate situatiile de încetare a mandatului înainte  de 
expirarea duratei normale a acestuia, consiliul judetean adopta în prima 
sedinta ordinara , la propunerea presedintelui consiliului judetean, o 
hotarâre prin care se ia act de situatia aparuta si se declara vacant locul 
consilierului în cauza.  

  (2) Hotarârea va avea la baza un referat constatator semnat de 
presedintele consiliului judetean si de secretarul general al judetului. 

 Art. 625. Drepturile si obligatiile consilierului judetean sunt cele 
stabilite prin Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, Statutul 
alesilor locali si alte acte normative în vigoare.” 

 
3. Articolul 63 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
,,Art. 63 (1) - Pentru participarea la sedintele consiliului judetean si 

ale comisiilor de specialitate, consilierul judetean primeste o indemnizatie 
care va fi în cuantum de 5% din indemnizatia lunara a presedintelui 
consiliului judetean. 

(2) Numarul maxim de sedinte pentru care se poate acorda 
indemnizatia este de o sedinta ordinara de consiliu si 2 sedinte ale 
comisiilor de specialitate,  organizate la interval de  doua luni, potrivit legii. 

(3) Consilierul judetean are dreptul la decontarea cheltuielilor care    
s-au facut în exercitarea mandatului.” 

 
4. Dupa art. 63 se introduce art. 631 cu urmatorul cuprins: 
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,, Art. 631 (1). În urma îndeplinirii unor misiuni oficiale, consilierii 
judeteni sunt obligati sa prezinte, la prima sedinta ordinara de consiliu, un 
raport privind deplasarile efectuate.  Termenul maxim de depunere a 
raportului este de 45 de zile de la data încheierii misiunii. 

(2) În cazul nerespectarii prevederilor alin. (1), consilierii judeteni vor 
suporta cheltuielile deplasarii.” 

 
 5.Articolul 67 se modifica si va avea urmatorul cuprins : 
 ,, Art. 67. Consilierii judeteni pot demisiona, anuntând în scris  

presedintele consiliului judetean, care ia act de aceasta. Presedintele 
propune consiliului adoptarea unei hotarâri care sa ia act de demisie si se 
declara locul vacant. 
 

 6. Dupa art 67 se introduc art 671- 674 care vor avea urmatorul 
cuprins: 

,, Art. 671.(1) În exercitarea mandatului, consilierii judeteni sunt în 
serviciul colectivitatii, fiind ocrotiti de lege. Consilierii judeteni sunt 
obligati sa organizeze periodic, cel putin o data pe trimestru, întâlniri cu 
cetatenii, sa acorde audiente si sa prezinte în consiliul judetean o informare 
privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetatenii. 

(2). Libertatea de opinie si de actiune în exercitarea mandatului este 
garantata. 

(3). Consilierii judeteni nu pot fi trasi la raspundere juridica pentru 
opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului. 

(4) Pe întreaga durata a mandatului, consilierii judeteni se considera 
în exercitiul autoritatii publice si se bucura de protectia prevazuta de legea 
penala. De aceeasi protectie juridica se bucura si sotul, sotia si copiii 
consilierului judetean în cazul în care agresiunea împotriva acestora 
urmareste nemijlocit exercitarea de presiuni asupra consilierului judetean în 
legatura cu exercitarea mandatului sau. 

Art. 672. (1) Consilierii judeteni se pot constitui în grupuri, în functie 
de partidele sau aliantele politice pe ale caror liste au fost alesi, daca sunt în 
numar de cel putin 3. 

(2) Consilierii judeteni care nu îndeplinesc conditiile prevazute la 
alin. (1) pot constitui un grup prin asociere. 
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(3) Grupul de consilieri este condus de un lider, ales prin votul 
deschis al majoritatii membrilor grupului. 

(4) Prevederile alineatului (1) se aplica si consilierilor independenti. 
Art.673. Consilierii nu pot forma grupuri în numele unor partide care 

nu au participat la alegeri sau care nu au întrunit numarul de voturi necesar 
pentru a intra  în consiliul judetean cu cel putin un consilier. 

Art. 674. În cazul fuzionarii, doua sau mai multe partide care sunt 
reprezentate în consiliu sau care au deja constituite grupuri, pot forma un 
grup distinct.” 

 
 7. Titlul Sectiunii a V- a din Capitolul III  se modifica si va avea 

urmatorul cuprins :“Raspunderea consilierilor judeteni”.                                       
   

8. La Sectiunea a V-a din Capitolul III, dupa art. 68 se introduc 
art. 681-6814 , cu urmatorul cuprins: 

,,Art.681-(1) Consilierii judeteni raspund în conditiile legii, 
administrativ, civil sau penal, dupa caz, pentru faptele savârsite în 
exercitarea atributiilor ce le revin. 

(2) Consilierii raspund în nume propriu, pentru activitatea desfasurata 
în exercitarea mandatului, precum si solidar, pentru activitatea consiliului  
si pentru hotarârile pe care le- au votat. 

(3) In procesul- verbal al sedintei de consiliu va fi consemnat 
rezultatul votului, iar la cererea consilierului se va mentiona în mod expres 
votul acestuia . 

Art. 682.(1) Încalcarea de catre consilieri a prevederilor Legii nr. 
215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare , a prevederilor Legii 
privind statutul alesilor locali si ale Regulamentului de organizare si  
functionare a consiliului judetean atrage aplicarea urmatoarelor sanctiuni: 

a) avertismentul; 
b) chemarea la ordine; 
c) retragerea cuvântului; 
d) eliminarea din sala de sedinta; 
e) excluderea temporara de la lucrarile  consiliului si ale comisiei de 

specialitate; 
f) retragerea indemnizatiei de sedinta, pentru 1-2 sedinte.  
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(2) Sanctiunile prevazute la alin. (1) lit. a)- d) se aplica de catre 
presedintele consiliului judetean, iar cele prevazute la alin. (1) lit. e) si f) de 
catre consiliu, prin hotarâre . 

(3) Pentru aplicarea sanctiunilor prevazute la alin (1) lit. e) cazul se va 
transmite comisiei pentru administratie publica, juridica, apararea ordinii 
publice, respectarea drepturilor omului si relatii cu cetatenii,  aceasta 
prezentând un raport întocmit pe baza cercetarilor efectuate, inclusiv a 
explicatiilor furnizate de cel în cauza. 

Art. 683. La prima abatere, presedintele  atrage atentia consilierului în 
culpa si îl invita sa respecte regulamentul. 

Art. 684 (1) Consilierii care nesocotesc avertismentul si invitatia 
presedintelui si continua sa se abata de la regulament, precum si cei care 
încalca în mod grav, chiar pentru prima data, dispozitiile regulamentului 
vor fi chemati la ordine. 

(2)  Chemarea la ordine se înscrie în procesul verbal de sedinta. 
         (3)  Inainte de a fi chemat la ordine, consilierul este invitat de catre 
presedinte sa îsi retraga sau sa explice cuvântul ori expresiile care au 
generat incidentul si care ar atrage aplicarea sanctiunii. 

(4) Daca expresia întrebuintata a fost retrasa ori daca explicatiile date 
sunt apreciate de presedinte ca satisfacatoare, sanctiunea nu se mai aplica. 

Art. 685.  În cazul în care dupa chemarea la ordine un consilier 
continua sa se abata de la regulament, presedintele îi va retrage cuvântul, 
iar daca persista, îl va elimina din sala. Eliminarea din sala echivaleaza cu 
absenta nemotivata de la sedinta.     

Art. 686. (1)   In cazul unor abateri grave, savârsite în mod repetat, sau 
a unor abateri deosebit de grave, consilul poate aplica sanctiunea excluderii 
temporare a consilierului de la lucrarile consiliului si ale comisiilor de 
specialitate.      

 (2) Gravitatea abaterii va fi stabilita de comisia pentru administratie 
publica, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si 
relatii cu cetatenii în cel mult 10 zile de la sesizare. 

 (3) Excluderea temporara de la lucrarile consiliului si ale comisiilor 
de specialitate nu poate depasi doua sedinte consecutive. 

 (4) Excluderea de la lucrarile consiliului si ale comisiilor de 
specialitate are drept consecinta neacordarea indemnizatiei de sedinta pe 
perioada respectiva. 
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Art. 687. In caz de opunere, interzicerea participarii la sedinte se 
executa cu ajutorul fortei publice puse la dispozitia presedintelui. 

Art. 688. Sanctiunile prevazute la art 682  alin. (1) lit. e) si f) se aplica 
prin hotarâre de consiliu cu votul a cel putin doua treimi din numarul 
consilierilor în functie. Pe perioada aplicarii sanctiunii , consilierii sunt 
scosi din cvorumul de lucru. 

Art. 689. Pentru mentinerea ordinii în sedintele comisiilor de 
specialitate, presedintii acestora au aceleasi drepturi  ca si presedintele 
consiliului judetean. Acestia pot aplica  sanctiunile prevazute la art. 682 lit. 
a) – d) . 

Art. 6810. Sanctiunile prevazute la art. 682 se pot aplica în mod 
corespunzator presedintelui si vicepresedintilor consiliului judetean, pentru 
abaterile savârsite în calitatea lor de consilieri judeteni. 

Art. 6811.(1) Pentru abateri grave si repetate, savârsite în exercitarea 
mandatului de presedinte  sau de vicepresedinte al consiliului judetean, 
persoanelor în cauza li se pot aplica urmatoarele sanctiuni: 

a) mustrare; 
b) avertisment; 
c) diminuarea indemnizatiei cu 5-10% pe  timp de 1-3 luni; 
d) eliberarea din functie. 
(2) Sanctiunile prevazute la alin. (1) lit. a) si b) se aplica, prin hotarâre 

a consiliului, în cazul vicepresedintilor consiliului judetean la propunerea 
motivata a presedintelui consiliului judetean. In cazul presedintelui 
consiliului judetean , propunerea trebuie facuta de cel putin o treime din 
numarul consilierilor în functie si va fi temeinic motivata. Motivele care 
justifica propunerea de sanctionare vor fi aduse la cunostinta consilierilor 
cu cel putin 5 zile înaintea sedintei. 

(3) In cazul sanctiunilor prevazute la alin (1) lit. a) si b), hotarârea se 
adopta cu votul deschis al majoritatii consilierilor în functie, iar în cazul 
sanctiunilor prevazute la lit. c) si d), cu votul secret a cel putin doua treimi 
din numarul consilierilor în functie. 

(4) Aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) lit. c) si d) poate fi 
facuta numai daca se face dovada ca presedintele sau vicepresedintii 
Consiliului Judetean au încalcat Constitutia, celelalte legi ale tarii sau au 
prejudiciat interesele tarii, ale unitatii administrativ- teritoriale sau ale 
locuitorilor din unitatea administrativ- teritoriala. 
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(5) La eliberarea din functie se aplica in mod corespunzator 
prevederile Legii nr. 215/2001,cu modificarile si completarile ulterioare. 

Art. 6812. Impotriva sanctiunii prevazute la art 6811 alin. (1) lit. c) si d) 
persoana respectiva se poate adresa instantei de contencios administrativ. 

Art. 6813. Aplicarea sanctiunilor prevazute la art 682 alin. (1), în cazul 
presedintelui si vicepresedintilor consiliului judetean, în calitatea acestora  
de consilier, nu are nici un efect asupra exercitarii de catre acestia a 
mandatului încredintat în consiliu. 

 Art. 6814. Aplicarea sanctiunilor prevazute la art 6811 alin.(1) lit. d) 
nu are nici un efect asupra mandatului de consilier al presedintelui sau al 
vicepresedintilor consiliului judetean.   

           
9. Dupa Sectiunea a V- a a Capitolului III se introduce Sectiunea 

V1 “Registrul de interese” care va avea urmatorul cuprins: 
 
                                          Sectiunea a V1-a 
                                 REGISTRUL DE INTERESE 
 
Art.- 6815.(1)  Consilierii judeteni sunt obligati sa îsi faca publice 

interesele personale printr-o declaratie pe propria raspundere, depusa în 
dublu exemplar la secretarul general al judetului. 

(2) Un exemplar al declaratiei privind interesele personale se 
pastreaza de catre secretarul general al judetului într-un dosar special, 
denumit registru de interese. 

(3) Al doilea exemplar al declaratiei de interese se transmite la 
secretarul general al prefecturii, care le va pastra într-un dosar special, 
denumit registrul general de interese.  

Art. 6816. Consilierii judeteni au un interes personal într-o anumita 
problema, daca au posibilitatea sa anticipeze ca o decizie a consiliului 
judetean ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau 
pentru: 

a) sot, sotie, rude sau afini pâna la gradul al doilea inclusiv; 
b) orice persoana fizica sau juridica cu care au o relatie de 

angajament, indiferent de natura acestuia; 
c) o societate comerciala la care detin calitatea de asociat unic, functia 

de administrator sau de la care obtin venituri; 
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d) o alta autoritate din care fac parte; 
e) orice persoana fizica sau juridica, alta decât Consiliul Judetean, 

care a facut o plata catre acestia sau a efectuat orice fel de 
cheltuieli ale acestora; 

f)  o asociatie sau fundatie din care fac parte.   
Art. 6817 (1)Consilierii judeteni nu pot lua parte la deliberarea si 

adoptarea de hotarari daca au un interes personal în problema supusa 
dezbaterii. 

(2) In situatia prevazuta la alin. (1) , consilierii judeteni sunt obligati  
sa anunte, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au in 
problema respectiva. 

(3) Anuntarea interesului personal si abtinerea de la vot se 
consemneaza în mod obligatoriu în procesul -verbal al sedintei. 

Art. 6818  Registrul de interese are caracter public, putând fi consultat 
de orice persoana. 

Art. 6819 (1)  Declaratia privind interesele personale se depune dupa 
cum urmeaza: 
         a) în termen de 15 zile de la data declararii consiliului ca legal 
constituit, în cazul consilierilor judeteni; 

b) în termen de 15 zile de la alegere, în cazul presedintelui si 
vicepresedintilor consiliului judetean. 

       (2) Consilierii judeteni în functie la data intrarii în vigoare a Legii nr. 
393/2004 privind Statutul alesilor locali vor depune declaratia in termen de 
30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al României a hotarârii 
Guvernului privind modelul declaratiei de interese. 

Art. 6820. (1) Alesii locali au obligatia sa reactualizeze declaratia 
privind interesele personale la începutul fiecarui an, dar nu mai târziu de    
1 februarie, daca au intervenit modificari semnificative fata de declaratia 
anterioara. 

(2) Secretarul general al judetului va transmite secretarului general al 
prefecturii, pâna la 1 martie a fiecarui an un exemplar al declaratiilor 
reactualizate. 

Art. 6821. Hotarârile adoptate cu nerespectarea dispozitiilor art. 6817           
sunt nule de drept. 
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Art. 6822 .(1)  Nerespectarea declaratiei privind interesele  personale   
în termenul prevazut la art 6819 atrage suspendarea de drept a mandatului, 
pâna la depunerea declaratiei. 

(2) Refuzul depunerii declaratiei privind interesele personale atrage 
încetarea de drept a mandatului. 

(3) Suspendarea sau încetarea mandatului se constata prin hotarâre a 
consiliului judetean. 

Art. 6823. Fapta consilierilor judeteni de a face declaratii privind 
interesele personale, care nu corespund adevarului, constituie infractiunea 
de fals si se pedepseste potrivit Codului penal. 

  
Art.II. Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului 

Judetean Olt, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarâre, 
va fi republicat in Monitorul Oficial al Judetului Olt, dându-se textelor o 
noua numerotare. 

 
Art.III. Prezenta hotarâre se comunica directiilor, arhitectului sef, 

serviciilor, birourilor si compartimentelor  din cadrul aparatului propriu de 
specialitate al Consiliului Judetean pentru aducere la indeplinire si 
Prefecturii Judetului Olt. 

 
PRESEDINTE 

Jenel COPILAU 
 
                             

 
 
                                                                              Contrasemneaza: 
                                                                                  SECRETARUL GENERAL                      
                                                                                           AL JUDETULUI 
                                                                                             Marin DOBRE 
 
 
Slatina   27.01. 2005 
Nr. 6 
AVS;AB / 2 ex 
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CONSILIUL JUDETEAN OLT 
DIRECTIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA 
Nr.____________________ 

                                               
                                                  AVIZAT 

SECRETARUL GENERAL AL JUDETULUI 
                                                   Marin DOBRE 

 
 

 
RAPORT 

       referitor la: proiectul de hotarâre privind modificarea si           
                              completarea Regulamentului de organizare si           

                  functionare a Consiliului Judetean Olt   
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Proiectul de hotarâre propune modificarea si completarea Regulamentului de 
organizare si functionare a Consiliului Judetean Olt. 

Necesitatea modificarii acestui regulament se datoreaza aparitiei Legii nr. 
393/2004 privind Statutul alesilor locali prin care au intervenit modificari referitoare la 
exercitarea mandatului de consilieri judeteni,  raspunderea alesilor locali, aparând 
totodata un capitol nou referitor la Registrul de interese.  

Prin Legea mentionata mai sus, consiliile judetene au obligatia ca în termen de 
60 de zile de la intrarea în vigoare a acestei legi, adica 7 decembrie 2004,  sa îsi 
modifice Regulamentul de organizare si functionare.   
 Proiectul de hotarâre a fost întocmit cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 215/ 
2001 privind administratia publica locala nr. 215/ 2001 si ale Legii nr. 393/ 2004, 
motiv pentru care propunem adoptarea acestuia în forma în care a fost redactat. 
 

DIRECTOR EXECUTIV 
Virgil DELUREANU 

 
 
 
 

SEF SERVICIU JURIDIC CONTENCIOS 
Ana Venera STEFANESCU 

 
 

AB/AB/ 2 ex 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
referitoare la: Proiectul de hotarâre cu privire la modificarea si                
                      completarea Regulamentului de organizare si                    
                      functionare a  Consiliului Judetean Olt 
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Ca urmare a aparitiei Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor 
locali, se impune modificarea si completarea Regulamentului de organizare 
si functionare a Consiliului  Judetean Olt. 

Necesitatea modificarii acestui regulament se datoreaza faptului  ca 
prin aceasta lege  au intervenit modificari referitoare la exercitarea 
mandatului de consilieri judeteni,  raspunderea alesilor locali, aparând 
totodata un capitol nou referitor la Registrul de interese.  

Prin Legea mentionata mai sus, consiliile judetene au obligatia ca în 
termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a acestei legi, adica 7 
decembrie 2004, sa îsi modifice Regulamentul de organizare si functionare.   
 Proiectul de hotarâre a fost întocmit cu respectarea dispozitiilor Legii 
nr. 215/ 2001 privind administratia publica locala nr. 215/ 2001 si ale Legii 
nr. 393/ 2004, motiv pentru care propunem adoptarea acestuia în forma în 
care a fost redactat. 
 

INITIATOR 
PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN 

Jenel COPILAU 
 

AB/AB/ 2 ex 
 
 
 
 
 
 

CONSILIUL JUDETEAN OLT 
Comisia pentru administratie publica, 
juridica, apararea ordinii publice, 
respectarea drepturilor omului 
si relatii cu cetatenii 
Nr._________/ 2005  
 
 
 
 

AVIZ 
referitoar la: Proiectul de hotarâre cu privire la modificarea si                
                      completarea Regulamentului de organizare si                    
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                      functionare a  Consiliului Judetean Olt 
 
 
 
Comisia pentru administratie publica, juridica, apararea ordinii 

publice, respectarea drepturilor omului si relatii cu cetatenii, analizand 
Proiectul de hotarâre cu privire la modificarea si completarea 
Regulamentului de organizare si  functionare a  Consiliului Judetean Olt, a 
constatat ca acesta a fost intocmit cu respectarea prevederilor legale in 
vigoare, motiv pentru care il avizeaza favorabil. 
 
 

PRESEDINTE 
Jan NASTASE 

 
 
 

 
 
 
AB/AB/ 2 ex 


