JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL PLATONESTI
PROCES VERBAL

Incheiat astazi 30.05.2019 in sedinta ordinara a Consiliului Local Platonesti ,
judetul Ialomita orele 12,00 in baza Dispozitiei primarului nr. 91/22.05.2019 si Legea
nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata
La sedinta participa un numar de 10 consilieri din numarul de 11 cat este legal
constituit si anume : Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Lospa Elena ,Mailat
Constantin, ,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile ,Maru Nicoleta, Nedelcu Nicusor, Neagu
Stelian, Stanciu Neculai, , domnul primar Negraru Florinel ,doamna Grigore Artemizia
secretarul comunei. Absent nemotivat fiind domnul Marina Adrian Liviu.
Sedinta este deschisa de catre doamna secretar Grigore Artemizia, care arata
faptul ca este legal constituita fiind prezenti 10 consilierii in functie din 11 cat
constituie Consiliul Local si ii invita pe domnii consilieri sa isi exprime obiectiile
( daca sunt ) pe marginea procesului verbal de la sedinta anterioara.
Nu sunt alte propuneri si se voteaza cu :
-10 voturi pentru(Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Lospa Elena ,Mailat
Constantin, ,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile ,Maru Nicoleta, Nedelcu Nicusor, Neagu
Stelian, Stanciu Neculai)
Presedintele de sedinta este domnul Nedelcu Aurica , aleasa in luna aprilie.
Doamna secretar prezinta ordinea de zi pentru aceasta sedinta:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea devizului general actualizat pe surse de
finantare pentru obiectivul de investitii „ Infiintare gospodarie de apa si retea
distributie sat Lacusteni, comuna Platonesti, judet Ialomita”- initiator primar,
Negraru Florinel
2. Proiect de hotarare privind aprobarea devizului general actualizat pe surse de
finantare pentru obiectivul de investitii „Sistem centralizat de canalizare a apelor
uzate menajere in comuna Platonesti , judetul Ialomita” - initiator primar,
Negraru Florinel
3. Proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii la licitatie in vederea
concesionarii unor terenuri din domeniul privat al comunei si stabilirea pretului
de pornire la licitatie -initiator primar, Negraru Florinel
4.Proiect de hotarare privind modificarea art.1 si completarea HCL nr.20/2019
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020-initiator primar,
Negraru Florinel
5. Proiect de hotarare privind Infintarea Politiei Locale a comunei Platonesti
-initiator primar, Negraru Florinel
6. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a regulamentului de
organizare si functionare a politiei locale la comuna Platonesti-initiator primar,
Negraru Florinel
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7.Alte discutii.
Nu sunt discutii se voteaza cu :
-10 voturi pentru(Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Lospa Elena ,Mailat
Constantin, ,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile ,Maru Nicoleta, Nedelcu Nicusor, Neagu
Stelian, Stanciu Neculai)
Se trece la proiectul nr.1 de pe ordinea de zi si anume : Proiect de hotarare privind
aprobarea devizului general actualizat pe surse de finantare pentru obiectivul de
investitii „ Infiintare gospodarie de apa si retea distributie sat Lacusteni, comuna
Platonesti, judet Ialomita”- initiator primar, Negraru Florinel
Doamna secretar prezinta materilalele de sedinta, da citire proiectului de htarare ,
explica domnilor consilieri de ce este necesar a se actualiza dezivul, in urma adoptarii
de catre Guvern a OG 114/2018.
Domnul presedinte invita pe domnii consilieri la dezbateri pe marginea acestui
punct.
Nu sunt discutii se voteaza cu :
-10 voturi pentru(Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Lospa Elena ,Mailat
Constantin, ,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile ,Maru Nicoleta, Nedelcu Nicusor, Neagu
Stelian, Stanciu Neculai)
Se adopta HCL nr.23/30.05.2019
Se trece la proiectul nr.2 de pe ordinea de zi si anume : Proiect de hotarare
privind aprobarea devizului general actualizat pe surse de finantare pentru
obiectivul de investitii „Sistem centralizat de canalizare a apelor uzate menajere in
comuna Platonesti , judetul Ialomita” - initiator primar, Negraru Florinel
Doamna secretar prezinta materilalele de sedinta, da citire proiectului de htarare ,
explica domnilor consilieri de ce este necesar a se actualiza dezivul, in urma adoptarii
de catre Guvern a OG 114/2018.
Domnul presedinte invita pe domnii consilieri la dezbateri pe marginea acestui
punct.
Nu sunt discutii se voteaza cu :
-10 voturi pentru(Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Lospa Elena ,Mailat
Constantin, ,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile ,Maru Nicoleta, Nedelcu Nicusor, Neagu
Stelian, Stanciu Neculai)
Se adopta HCL nr.24/30.05.2019
Se trece la proiectul nr.3 de pe ordinea de zi si anume : Proiect de hotarare privind
aprobarea scoaterii la licitatie in vederea concesionarii unor terenuri din
domeniul privat al comunei si stabilirea pretului de pornire la licitatie -initiator
primar, Negraru Florinel
Doamna secretar prezinta proiectul de hotarare si expunerea de motive acestei

hotarari.Se arata faptul ca cele 7 terenuri din Cv 77 au destinatie prin PUG de construire
sedii ferma
Domnul presedinte invita pe domnii consilieri la dezbateri pe marginea acestui
punct.
Nu sunt discutii pe marginea acestui punct si se voteaza cu :
-10 voturi pentru(Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Lospa Elena ,Mailat
Constantin, ,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile ,Maru Nicoleta, Nedelcu Nicusor, Neagu
Stelian, Stanciu Neculai)
Se adopta HCL nr.25/30.05.2019.
Se trece la proiectul nr.4 de pe ordinea de zi si anume : Proiect de hotarare
privind modificarea art.1 si completarea HCL nr.20/2019 privind stabilirea
impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020-initiator primar, Negraru Florinel
Doamna secretar arata faptul ca modificarea consta doar de forma, sumele propuse in
anexa indexate cu 20% rezulta sumee aprobate in HCL 20/2019
Domnul presedinte invita pe domnii consilieri la dezbateri pe marginea acestui
punct.
Nu sunt discutii pe marginea acestui punct si se voteaza cu :
-10 voturi pentru(Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Lospa Elena ,Mailat
Constantin, ,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile ,Maru Nicoleta, Nedelcu Nicusor, Neagu
Stelian, Stanciu Neculai)
Se adopta HCL nr.26/30.05.2019.
Se trece la proiectul nr.5 de pe ordinea de zi si anume : Proiect de hotarare
privind Infintarea Politiei Locale a comunei Platonesti -initiator primar, Negraru
Florinel
Doamna secretar Grigore Artemizia prezinta proiectul de hotarare, expunerea
de motive. Arata faptul ca aceste discutii privind infiintarea Politiei Locale au fost
purtate odata cu adoptarea bugetului local, fiind prinse in buget sume necesare
desfasurarii activitatii.
Domnul presedinte invita pe domnii consilieri la dezbateri pe marginea acestui
punct.
Nu sunt discutii pe marginea acestui punct si se voteaza cu :
-10 voturi pentru(Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Lospa Elena ,Mailat
Constantin, ,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile ,Maru Nicoleta, Nedelcu Nicusor, Neagu
Stelian, Stanciu Neculai)
Se adopta HCL nr.27/30.05.2019.
Se trece la proiectul nr.6 de pe ordinea de zi si anume : Proiect de hotarare
privind aprobarea organigramei si a regulamentului de organizare si functionare a
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politiei locale la comuna Platonesti-initiator primar, Negraru Florinel
Doamna secretar Grigore Artemizia prezinta proiectul de hotarare, expunerea
de motive si Anexa ce reprezinta Regulamentul de organizare si functionare a Politiei
Locale, documente ce au fost inaintate in timp util domnilor consilieri pentru a fi
studiate.
Domnul presedinte invita pe domnii consilieri la dezbateri pe marginea acestui
punct.
Nu sunt discutii pe marginea acestui punct si se voteaza cu :
-10 voturi pentru(Catisanu Florentin ,Lentu Neculae,Lospa Elena ,Mailat
Constantin, ,Nedelcu Aurica, Tudorici Vasile ,Maru Nicoleta, Nedelcu Nicusor, Neagu
Stelian, Stanciu Neculai)
Se adopta HCL nr.28/30.05.2019.

Ne mai fiind discutii domnul presedinte declara inchisa sedinta ordinara
Consiliului Local Platonesti din data de 30.05.2019.

PRESEDINTE
Nedelcu Aurica

SECRETAR,
Grigore Artemizia

a

Intern

ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLATONESTI
HOTARARE
privind aprobarea devizului general actualizat pe surse de finantare pentru obiectivul
de investitii „Infiintare gospodarie de apa si retea distributie sat Lacusteni, comuna
Platonesti, judet Ialomita”

Consiliul Local al comunei Platonesti , judetul Ialomita
Avănd în vedere:
- prevederile art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal cu
modificările și completările ulterioare, prin care nivelul cotei taxei pe valoarea
adăugată este de 19 % începând cu data de 1 ianuarie 2017
- prevederile art. 7 alin. 1 lit. a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală aprobată
prin Ordinul MDRAP nr. 1851/2013, privind aprobarea Normelor metodologice
pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
28/2013
In temeiul art. 36 pct. (4) lit d, şi art. 45, precum şi pe cele ale art.125 şi
126 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată
HOTARASTE
Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici conform Devizului
general potrivit anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre pentru
obiectivul de investiţie „Infiintare gospodarie de apa si retea distributie sat Lacusteni,
comuna Platonesti, judet Ialomita”in cuantum de 4.789.799,15 lei reprezentand
3.826.228,98 lei cheltuieli eligibile si 963.570,17 lei cheltuleli neeligibile.
Art.2. Se aproba Actul aditional nr.10/2019 si asigurarea finantarii de la
bugetul local pentru finalizarea obiectivului de investiţie „Infiintare gospodarie de
apa si retea distributie sat Lacusteni, comuna Platonesti, judet Ialomita” in cuantum
de
401.798,26 lei reprezentand diferenta la manopera calculate pentru rest de
executat in conformitate cu prevederile OUG 114/2018 .
Art.3. Se aproba Deviz general-rest de executat pentru
obiectivul de investiţie „Infiintare gospodarie de apa si retea distributie sat Lacusteni,
comuna Platonesti, judet Ialomita” in cuantum de 4.273.393,27 lei reprezentand
3.389.823,10 lei cheltuieli eligibile si 883.570,17 lei cheltuleli neeligibile.
.
Art. 4 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se incredinteaza,
Primarul comunei Platonesti

Intern







Prezenta se comunica
Instituţia Prefectului - Judetul Ialomita
M.D.R.A.P.
Compartimentului financiar-contabil.
Dosar documentaţie
Cetăţenilor comunei prin afişare publică

PRESEDINTE DE SEDINTA
Nedelcu Aurica
Nr.23
Adoptata la Platonesti
Azi 30.05.2019

Avizat pentru legalitate
Secretar
Grigore Artemizia

Intern

ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLATONESTI
HOTARARE
privind aprobarea devizului general actualizat pe surse de finantare pentru obiectivul
de investitii „Sistem centralizat de canalizare a apelor uzate menajere in comuna
Platonesti , judetul Ialomita”
Consiliul Local al comunei Platonesti , judetul Ialomita
Avănd în vedere:
- prevederile art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal cu
modificările și completările ulterioare, prin care nivelul cotei taxei pe valoarea
adăugată este de 19 % începând cu data de 1 ianuarie 2017
- prevederile art. 7 alin. 1 lit. a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală aprobată
prin Ordinul MDRAP nr. 1851/2013, privind aprobarea Normelor metodologice
pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
28/2013
In temeiul art. 36 pct. (4) lit d, şi art. 45, precum şi pe cele ale art.125 şi
126 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată
HOTARASTE

Art.1.Se aprobă indicatorii tehnico-economici conform Devizului general
potrivit anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre pentru obiectivul de
investiţie „Sistem centralizat de canalizare a apelor uzate menajere in comuna
Platonesti , judetul Ialomita”in cuantum de 3.974.479,14 lei reprezentand
1.388.838,00
lei
cheltuieli
eligibile(
conform
contract
finantare),2.224.582,85lei(cheltuieli decontate din alte surse) si 361.058,29 lei
cheltuleli neeligibile(rest de executat).
Art.2. Se aproba Actul aditional nr.11/2019 pentru finalizarea obiectivului
de investiţie „Sistem centralizat de canalizare a apelor uzate menajere in comuna
Platonesti , judetul Ialomita”in cuantum de 171.996,71 lei reprezentand diferenta la
manopera calculate pentru rest de executat in conformitate cu prevederile OUG
114/2018 .
Art.3. Se aproba Deviz general-rest de executat pentru
obiectivul de investiţie „Sistem centralizat de canalizare a apelor uzate menajere in
comuna Platonesti , judetul Ialomita” in cuantum de 1.285.027,14 lei reprezentand
cheltuieli eligibile.
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Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se incredinteaza,
Primarul comunei Platonesti
Prezenta se comunica
 Instituţia Prefectului - Judetul Ialomita
 M.D.R.A.P.
 Compartimentului financiar-contabil.
 Dosar documentaţie
 Cetăţenilor comunei prin afişare publică
PRESEDINTE DE SEDINTA
Nedelcu Aurica

Nr.24
Adoptata la Platonesti
Azi 30.05.2019

Avizat pentru legalitate
Secretar
Grigore Artemizia

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLATONESTI
JUDETUL IALOMITA
HOTARARE
Privind scoaterea la licitatie si stabilirea pretului minim de pornire in vederea concesionarii unor
terenuri proprietatea privata a comunei

Consiliul Local al comunei Platonesti, judetul Ialomita
Avand in vedere:
- Prevederile art. 36 alin(2) lit. c) si alin (5) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administratiei
publice locale cu modificarile si completarile ulterioare.
- referatul compartimentului de specialitate nr.1829/2017
Examinand:
- expunerea de motive a primarului
- avizul comisiei de specialitate
- avizul secretarului cu privire la legalitatea proiectului
In temeiul art.45 alin (3) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 cu
modificarile si completarile ulterioare.

HOTARASTE
Art. 1. Se aproba organizarea licitatiei publice in vederea concesionarii unor terenuri locuri de casa
din domeniul privat al comunei in vederea construirii de locuinte , dupa cum urmeaza:
1. Terenuri
-lot 1 cv 77- suprafata de 5000 mp CF 81120, nr. Cad 21460
-lot 2 cv 77- suprafata de 5036 mp CF 81137 , nr Cad 21465
-lot3 cv 77- suprafata de 5066 mp CF 81146 , nr Cad 21468
-lot 4 cv 77- suprafata de 5043 mp CF 81165 , nr Cad 21457
-lot 5 cv 77- suprafata de 3869 mp CF 81179 , nr Cad 21462
-lot 7 cv 77- suprafata de 6673 mp CF 81197 , nr Cad 21456
-lot 8 cv 77- suprafata de 6673 mp CF 81200 , nr Cad 21467
- tarla 577/46 parcela 3 in suprafata de 6010 CF 22345
Art.2..Se stabileste ca pretul de pornire al licitatiei conform raportului de evaluare astfel:
-lot 1 cv 77- suprafata de 5000 mp CF 81120, nr. Cad 21460-val 0,22 lei/mp/an
-lot 2 cv 77- suprafata de 5036 mp CF 81137 , nr Cad 21465- val 0,22 lei/mp/an
-lot3 cv 77- suprafata de 5066 mp CF 81146 , nr Cad 21468- val 0,22 lei/mp/an
-lot 4 cv 77- suprafata de 5043 mp CF 81165 , nr Cad 21457- val 0,22 lei/mp/an
-lot 5 cv 77- suprafata de 3869 mp CF 81179 , nr Cad 21462- val 0,22 lei/mp/an
-lot 7 cv 77- suprafata de 6673 mp CF 81197 , nr Cad 21456- val 0,22 lei/mp/an
-lot 8 cv 77- suprafata de 6673 mp CF 81200 , nr Cad 21467- val 0,22 lei/mp/an
- tarla 577/46 parcela 3 in suprafata de 6010 CF 22345- val 0,22 lei/mp/an
Art.3 Durata concesiunii va fi de 25 ani
-

Art.4. Se stabileste comisia de licitatie in urmatoarea componenta:
Minea Laurentiu-presedinte
Ion Florentina- membru
Marina Adrian Liviu- membru
David Elena-membru
Mihalache Daniella-membru

Art.5. Se aproba studiul de oportunitate si caietul de sarcini in vederea scoaterii la licitatie care
face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.6. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari de catre Primar si serviciile subordinate

Presedinte de sedinta
Nedelcu Aurica

NR. 25
Adoptata la Platonesti
Astazi, 30.05.2019

Contrasemneaza
Secretar
Grigore Artemizia

JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL PLATONESTI

HOTARARE
privind modificarea anexei prezentata la art.1 si completarea HCL nr.20/2019 privind stabilirea
impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020

Consiliul Local al comunei Platonesti, judetul Ialomita;
Avand in vedere;
-expunerea de motive a domnului primar al comunei Platonesti, judetul Ialomita;
-referatul , inspectorului cu atributii impozite si taxe;
-adresa nr.6604/08.05.2019 a Institutiei Prefectului Ialomita
In conformitate cu:
-prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu completarile si modificarile ulterioare;
-prevederile art. 5, alin. (1), lit. a); art. 16, alin. (2); art. 20, alin. (1), lit. b); art. 30 din Legea nr,
273/2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si
completarile ulterioare;

In temeiul art. 27; art. 36, alin. (4), lit. c) ; art. 45, alin. (1) si alin. (2), lit. c) si art. 115,
alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata in
anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTARASTE:
Art. 1 Se modifica anexa prexentata la art.1 din HCL 20/2019 pentru stabilirea impozitelor si
taxelor locale pentru anul 2020, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2 Se mentin prevederile articolelor 2 si 3 din HCL 20/2019
Art.3. Se completeaza HCL 20/2019 cu un articol astfel:
„ Se aproba cota aditionala de 20% taxelor si impozitelor din anexa de la art.1 pentru
Cladiri, teren si TMT”
Art. 4 Secretarul unitatii administrativ-teritoriale va comunica prezenta hotarare: Primarului
comunei Platonesti, judetul Ialomita, compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului comunei Platonesti si Institutiei Prefectului-judetul Ialomita pentru
exercitarea controlului de legalitate.
Presedinte de sedinta
Nedelcu Aurică
Nr.26
Adoptata la Platonesti
Astazi, 30.05.2019

contrasemneaza
secretar
Grigore Artemizia

JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL PLATONESTI

HOTARARE

Privind infiintarea POLITIEI LOCALE la comuna Platonesti
Consiliul Local al comunei Platonesti, judetul Ialomita;
Avand in vedere;
-expunerea de motive a domnului primar al comunei Platonesti, judetul Ialomita;

- Prevederile art. 36 alin(2) lit. c) si alin (5) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a
administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare.
- dispoziţiile Legii poliţiei locale nr. 155/2010 cu modificarile si completarie
ulterioare
In temeiul art. 27; art. 36, alin. (4), lit. c) ; art. 45, alin. (1) si alin. (2), lit. c) si art. 115,
alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata in
anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba infiintarea POLITIEI LOCALE la comuna Platonesti ca
un compartiment funcţional, fără personalitate juridică, în cadrul aparatului de
specialitate al primarului
Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari de catre Primar si
secretar.
Art. 3 Secretarul unitatii administrativ-teritoriale va comunica prezenta
hotarare: Primarului comunei Platonesti, judetul Ialomita, compartimentului de
specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Platonesti si
Institutiei Prefectului Ialomita pentru exercitarea controlului de legalitate

Presedinte de sedinta
Nedelcu Aurică
Nr.27
Adoptata la Platonesti
Astazi, 30.05.2019

contrasemneaza
secretar
Grigore Artemizia

JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL PLATONESTI

HOTARARE

aprobarea organigramei si a regulamentului de organizare si functionare a politiei
locale la comuna Platonesti
Consiliul Local al comunei Platonesti, judetul Ialomita;
Avand in vedere;
-expunerea de motive a domnului primar al comunei Platonesti, judetul Ialomita;

- Prevederile art. 36 alin(2) lit. c) si alin (5) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a
administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare.
- dispoziţiile Legii poliţiei locale nr. 155/2010 cu modificarile si completarie
ulterioare
In temeiul art. 27; art. 36, alin. (4), lit. c) ; art. 45, alin. (1) si alin. (2), lit. c) si art. 115,
alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata in
anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba ORGANIGRAMA compartimentului de POLITIEI
LOCALA la comuna Platonesti conform anexei nr.1.
Art.2. Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a POLITIEI
LOCALA la comuna Platonesti conform anexei nr.2
Art. 3 Secretarul unitatii administrativ-teritoriale va comunica prezenta
hotarare: Primarului comunei Platonesti, judetul Ialomita, compartimentului de
specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Platonesti si
Institutiei Prefectului Ialomita pentru exercitarea controlului de legalitate

Presedinte de sedinta
Nedelcu Aurică
Nr.28
Adoptata la Platonesti
Astazi, 30.05.2019

contrasemneaza
secretar
Grigore Artemizia

