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  H O T Ă R Â R E   
privind aprobarea rectificării bugetului general  

al judeţului Ialomiţa, pe anul 2017 
 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere: 
 - Expunerea de motive nr. 5434 din 11.05.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, 
 Examinând: 
 - Raportul comun nr. 5436 din 11.05.2017 al Direcţiei Buget Finanţe și Direcţiei Investiţii 
și Servicii Publice;   
 - Raportul nr. 5642 din 16.05.2017 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă socială 
şi familie; 

- Raportul nr. 5533 din 15.05.2017 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligaţii şi 
incompatibilităţi;   

- Raportul nr. 5648 din 16.05.2017 al Comisiei economico-financiare  şi agricultură; 
- Raportul nr. 5636 din 16.05.2017 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, tineret, 

colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe; 
- Raportul nr. 5541 din 15.05.2017 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, 

dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 
 În conformitate cu : 
 - prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) și f) alin. (3) lit. a) şi art. 104  alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. 

b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 - prevederile art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile Legii nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017; 
 - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 47 din 23.03.2017 privind 

adoptarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2017, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art.1 (1) Se aprobă rectificarea bugetului propriu al judeţului Ialomiţa pe anul 2017, pe 
secţiuni, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole, alineate, la venituri în sumă de 
116.680,00 mii lei, la cheltuieli în sumă de 168.801,00 mii lei, cu un deficit de 52.121,00 mii lei,  
deficit ce va fi acoperit din excedentul anului precedent, potrivit punctului I din anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 (2) Se aprobă utilizarea din excedentul anului precedent a sumei de 52.121,00 mii lei ca 
sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare a bugetului propriu. 
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 Art.2 Se aprobă rectificarea bugetului activităţilor finanţate integral din venituri 
propriial instituţiilor publice subordonate Consiliului Judeţean Ialomiţa, pe anul 2017, pe 
secţiuni, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole, alineate, atât la venituri cât și la 
cheltuieli, în sumă de 1.330,00 mii lei, potrivit punctului II din anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
 

Art.3 Influenţele prevăzute la art. 1 și art. 2 sunt detaliate în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.3  Se împuternicesc Direcţia Buget Finanţe și Direcţia Investiţii și Servicii Publice din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa să introducă modificările şi 
completările în structura bugetului judeţului Ialomiţa, inclusiv în sinteza programelor, 
programul de investiţii publice şi în bugetul general consolidat, pe anul 2017. 

 

Art.4 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către direcţiile din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa şi instituţiile subordonate,  
punerea în aplicare fiind asigurată de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 

Art.5 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la 
cunoştinţă publică. 

 

Art.6  Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi comunicată 
direcţiilor de specialitate implicate și instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.  

 
 
 

 PREŞEDINTE, 

VICTOR MORARU 

 

 

 
                                                                                                                     Contrasemnează              
                                                                                            Secretarul  judeţului Ialomiţa 

                            Adrian –Robert IONESCU 

 

 

 

 
Nr.80                           Rd/Oc                     

Adoptată astăzi 18.05.2017                                                                                                                     HAM 

La Slobozia                                      2ex.                                                                                            
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 H O T Ă R Â R E   

 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al  
Spitalului Județean de Urgență Slobozia,  pe anul 2017 

  
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 5435 din 11.05.2017 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 

 Examinând: 
 - Nota de fundamentare înaintată cu adresa nr. 5096 din 05.05.2017  a Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slobozia, privind aprobarea rectificării bugetului pe anul 2017; 
 - Hotărârea Consiliului de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia  
nr. 18 din 10.05.2017 de avizare a rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slobozia; 

 - Raportul  nr. 5437 din 11.05.2017 al Direcţiei Buget Finanţe;  
 - Raportul nr. 5643 din 16.05.2017 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 

socială şi familie; 
- Raportul nr. 5534 din 15.05.2017 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 

obligaţii şi incompatibilităţi;   
- Raportul nr. 5649 din 16.05.2017 al Comisiei economico-financiare  şi agricultură; 

 În conformitate cu : 
 - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 48 din 23.03.2017 privind 

aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, pe 
anul 2017, cu modificările și completările ulterioare; 

 - prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările 
și completările ulterioare; 

 - prevederile art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile art. 91 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. a) pct. 3 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile Legii nr. 6/2017  privind bugetul de stat pe anul 2017, 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E:  

 
Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Judeţean 

de Urgenţă Slobozia, pe anul 2017, pe secţiuni, capitole, subcapitole, titluri, articole și 
alineate, la venituri în sumă de 77.685,00 mii lei, la cheltuieli în sumă de 80.848,00 mii lei, 
cu un deficit de 3.163,00 mii lei, deficit care va fi acoperit din excedentul anului anterior, 
potrivit punctului I din  anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 2 se aprobă numărul maxim de posturi și fondul aferent salariilor de bază pe 

anul 2017, potrivit punctului II din anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 
 Art. 3 Se împuternicește Direcţia Buget Finanţe din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Judeţean Ialomiţa și Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia să introducă 
modificările și completările în structura bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slobozia,  în anexa privind numărul de salariaţi și fondul salariilor de 
bază, pe anul 2017. 

 
Art. 4 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Spitalul 

Judeţean de Urgenţă Slobozia, punerea în aplicare fiind asigurată de managerul unităţii 
sanitare.  

 
Art. 5 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării. 
 
Art.6 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi comunicată 

Direcţiei Buget Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa 
și Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului 
Judeţean Ialomiţa. 

 
PREŞEDINTE, 

VICTOR MORARU 

 

 

 

                                                                                                                                 Contrasemnează              
                                                                                                           Secretarul  județului Ialomița, 

                                    Adrian –Robert IONESCU 

 

 
 

Nr.81                                         Rd/Oc 

Adoptată astăzi  18.05 .2017                                                                                                HAM 

La Slobozia                       2 ex. 
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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea acțiunii ”Premii de excelență pentru olimpicii ialomițeni 
 din învățământul preuniversitar de stat, pentru anul  școlar 2016 - 2017 ” 

 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere:  

- Expunerea de motive nr. 5439 din 11.05.2017 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa; 
 Examinând: 
          -   Raportul comun nr. 5440 din 11.05. 2017 al Direcţiei Coordonare 
Organizare și Direcţiei Buget Finanţe; 
          - Raportul nr. 5650 din 16.05.2017 al Comisiei economico-financiare și 
agricultură; 
          - Raportul nr. 5637 din 16.05.2017 al Comisiei pentru  învăţământ, cultură, 
culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă și relaţii externe; 
 În conformitate cu: 

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) din Legea administraţiei publice locale                 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 107 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 7 din Anexa la Hotărârea de Guvern nr. 536/2016 privind 
stimularea performanţei şcolare înalte unităţi din învăţământul preuniversitar; 

       - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 47 din 23.03.2017 
privind aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa pe anul 2017, cu 
modificările și completările ulterioare, 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1 Se aprobă acţiunea ”Premii de excelenţă pentru olimpicii ialomiţeni din 
învăţământul preuniversitar de stat, pentru anul școlar 2016 - 2017” prin 
finanţarea suplimentară din bugetul Judeţului Ialomiţa pentru acordarea de 
granturi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat ialomiţene cu rezultate 
deosebite în domeniul performanţelor școlare. 
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Art.2 Acordarea granturilor unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat 

ialomiţene cu rezultate deosebite în domeniul performanţelor școlare în anul școlar 
2016 – 2017 se realizează pe bază de contract de finanţare, conform Metodologiei 
prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 3 Se împuternicește domnul Victor Moraru – Președintele Consiliului 

Judeţean Ialomiţa să semneze cu unităţile de învăţământ preuniversitar de stat 
ialomiţene cu rezultate deosebite în domeniul performanţelor școlare în anul școlar 
2016 – 2017 contractul de finanţare privind acordarea granturilor, conform 
modelului cadru prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 
   Art. 4 Cuantumul finanţării este prevăzut în bugetul general al judeţului 
Ialomiţa pe anul 2017. 
         

Art. 5 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 
comunicării. 
 
          Art. 6 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 
comunica spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Buget Finanţe și, spre știinţă, 
Inspectoratului Școlar Judeţean Ialomiţa, urmând să fie publicată pe site-ul 
Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 
 

PREŞEDINTE, 

VICTOR MORARU 

 

 
 
                                                                                                                       Contrasemnează,              
                                                                                              Secretarul  județului Ialomița 

                              Adrian –Robert IONESCU 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.82                            Rd./Oc. 
Adoptată la Slobozia                                                                                                                                  TGV 
Astăzi 18.05.2017                                                                                                                               2 ex. 
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 H O T Ă R Â R E  

  privind  aprobarea eliberării licenţelor de traseu operatorului de transport 
 rutier S.C. Alcoprod Service S.A.,  în vederea efectuării serviciului de  transport  

public judeţean de persoane, prin curse regulate speciale 
 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere:  
  - Expunerea de motive nr. 5192 din 08.05.2017 a Președintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa; 
 Examinând: 
          - cererile înregistrate la Consiliul Judeţean Ialomiţa sub nr. 4220 din 13.04.2017 și nr. 
4221 din 13.04.2017 prin care  operatorul de transport rutier S.C. Alcoprod Service S.A. a 
solicitat acordarea  licenţelor de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 
judeţean de persoane, prin curse regulate speciale,  pe traseele: Ion Roată - Broșteni – 
Alexeni - Manasia -Urziceni și Slătioarele – Jilavele - Urziceni;  

 - referatele nr. 5161 din 05.05.2017 și nr. 5162 din 05.05.2017 ale Autorităţii Judeţene 
de Transport - Direcţia Investiţii și Servicii Publice; 
         - avizele nr. 656 din 04.05.2017 și nr. 657 din 04.05.2017 ale Autorităţii Rutiere 
Române – Agenţia Ialomiţa;            
         -  raportul nr. 5193 din 08.05.2017 al Direcţiei Investiţii și Servicii Publice; 
         - raportul nr. 5542 din 15.05.2017 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, 
dezvoltare regională, protecţia mediului și turism,  
       În conformitate cu: 
         - prevederile art. 4 lit. (h), art. 31 alin. (11),(2), art. 34 şi art. 35 alin. (1) şi (3) din 
Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin 
Ordinul nr. 353/2007 emis de Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
         -  prevederile art. 91 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. c) din Legea administraţiei publice 
locale  nr. 215/2001 , republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
   

H O T Ă R Ă Ş T E  
 

 Art.1(1) Se aprobă eliberarea licenţelor de traseu operatorului de transport rutier            
S.C. Alcoprod Service S.A., cu sediul în municipiul Urziceni, str. Industriilor, nr. 21, judeţul 
Ialomiţa, nr. de înregistrare J21/303/2002, CUI RO6740016, în vederea efectuării serviciului 
de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate speciale, pe următoarele 
trasee: 



Cod FP -07-06, ed.2 vers.0 

 
 

  
 

A. Ion Roată - Broșteni – Alexeni – Manasia - Urziceni; 
 B. Slătioarele – Jilavele - Urziceni. 
                (2) Licenţele de traseu sunt valabile până la data de 11.04.2020. 
 
          Art.2 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării. 
 
 Art.3 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica 
spre ducere la îndeplinire Direcţiei Investiţii și Servicii Publice - Autoritatea Judeţeană de 
Transport, spre ştiinţă Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Ialomiţa şi operatorului de 
transport rutier S.C. Alcoprod Service  S.A., urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului 
Judeţean Ialomiţa. 
 
 

PREŞEDINTE, 

VICTOR MORARU 

 

 
 
 
                                                                                                                       Contrasemnează             
                                                                                            Secretarul  judeţului Ialomiţa, 

                             Adrian –Robert IONESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.83                             Rd./Oc. 
Adoptată la Slobozia                                                                                                                                   HAM 
Astăzi 18.05.2017                                                                                                                                       2 ex. 
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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă,  

de asistenţă şi de reprezentare în dosarul nr. 635/98/2017 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 
 - Expunerea de motive nr. 5325 din 10.05.2017 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa; 
 Examinând: 
 -  Raportul  nr. 5326 din 10.05.2017 al Direcţiei Coordonare Organizare; 

-  Raportul nr. 5535 din 15.05.2017 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile art. 21 alin.(2), alin.(2^1 ), alin.(3) și 91 alin. (1) lit. f) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 - prevederile art. I alin. (2) lit.b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei 
financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
Art.1 Se aprobă achiziţionarea, în condiţiile legii, a serviciilor juridice de 

consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în dosarul nr. 635/98/2017. 
 

Art.2 Cheltuielile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri 
vor fi suportate, în condiţiile legii, din bugetul general al judeţului Ialomiţa. 

 
Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 

comunicării.  
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Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 

comunica, spre ducere la îndeplinire, Serviciului Juridic Coordonare Organizare, 
Direcţiei Achiziţii și Patrimoniu și Direcţiei Buget Finanţe, urmând să fie publicată pe 
site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 

 
    PREŞEDINTE,  

 
   VICTOR MORARU 

 
 
 
 

Contrasemnează 
Secretarul judeţului Ialomiţa, 

Adrian Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E   
privind aprobarea alipirii a două terenuri situate în comuna Balaciu,  
strada Petre Balaciu, nr. 2, proprietate publică a județului Ialomița 

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa,  
Având în vedere:  

 - Expunerea de motive nr. 5355 din 10.05.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa; 

 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 91/26.09.2003 privind înfiinţarea 
Căminului pentru persoane vârstnice ”ing. Vadim Rusu”, comuna Balaciu, judeţul 
Ialomiţa; 

 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 7/28.01.2010 privind declararea unor 
bunuri imobile ca fiind de interes public judeţean şi constatarea apartenenţei acestora la 
domeniul public al judeţului Ialomiţa,  

Examinând:  
- Raportul nr. 5356 din 10.05.2017 al Direcţiei Achiziţii și Patrimoniu;  
- Raportul nr. 5536 din 15.05.2017 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 

obligaţii şi incompatibilităţi;   
 - Raportul nr. 5644 din 16.05.2017 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 
socială şi familie; 

- Raportul nr. 5543 din 15.05.2017 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 

În conformitate cu:  
- prevederile art. 879 și art. 880 din Codul Civil, republicat; 
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
- prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările 

și completările ulterioatre;  
- prevederile Legii cadastrului și a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 100, art. 132 alin. (1), art. 135 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Ordinul 

nr. 700/2014 al Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare,  
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În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
Art.1 (1) Se aprobă alipirea celor două terenuri situate în comuna Balaciu, strada 

Petre Balaciu, nr. 2, proprietatea publică a judeţului Ialomiţa, identificate după cum 
urmează: 

a) Imobil teren cu număr cadastral 21043 situat în comuna Balaciu, strada 
Petre Balaciu, nr. 2, având suprafaţa măsurată de 3.526 mp; 

b) Imobil teren cu număr cadastral 21046 situat în comuna Balaciu, strada 
Petre Balaciu, nr. 2, având suprafaţa măsurată de 1.121 mp .  

(2) Prin alipirea celor două terenuri se va forma un singur corp cadastral: imobil 
teren cu număr cadastral 21252 situat în comuna Balaciu, strada Petre Balaciu, nr. 2, 
având suprafaţa măsurată de 4.647 mp, proprietate publică a judeţului Ialomiţa. 

 
Art.2 Reprezentarea grafică a terenului este evidenţiată în documentaţia 

cadastrală anexata la prezenta hotărâre.  
 
Art.3 Se împuternicește Președintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, domnul Victor 

Moraru, să semneze orice documente privind operaţiunea de alipire a terenurilor 
menţionate la art. 1, inclusiv cele în formă autentică. 

 
Art.4 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării. 
 
Art.5 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare prezenta hotărâre va fi 

comunicată direcţiilor de specialitate implicate, urmând să fie publicată pe site-ul 
Consiliului Judeţean Ialomiţa.  

  
PREŞEDINTE, 

 
VICTOR MORARU 

 
 

                   Contrasemnează 
                                                                                       Secretarul județului Ialomița, 

                                                                       Adrian Robert IONESCU 
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 H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea asocierii Județului Ialomița cu unele unități administrativ-teritoriale  
din județ în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere : 
-Expunerea de motive nr. 5287 din 09.05.2017 a Președintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 
-Raportul nr. 5293  din 09 .05.2017 al Direcţiei Coordonare Organizare;  
- Raportul nr. 5651 din 16.05.2017 al Comisiei economico-financiare şi 

agricultură; 
-Raportul nr. 5544 din 15.05.2017 al Comisiei de urbanism, amenajarea 

teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului și turism;  
-Raportul nr. 5537 din 15.05.2017 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 

obligaţii și incompatibilităţi;  
În conformitate cu : 
-prevederile art. 11-14 și art. 91 alin. (6) lit. a) și c) și art. 124 din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare; 
-prevederile art. 5 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 53/2002 privind 

Statutul-cadru al unităţilor administrativ-teritoriale 
-prevederile Legii nr. 273/2006, a finanţelor publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 
-prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii și 

fundaţii; 
-prevederile art. 13 din Legea nr. 195/2006, legea-cadru a descentralizării; 
-prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, republicată cu modificările și completările ulterioare, 
În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale 

nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare,  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă asocierea Judeţului Ialomiţa cu unele unităţi administrativ-
teritoriale din judeţ în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
Ialomiţa, prescurtat ADI Ialomiţa, persoană juridică română, fără scop patrimonial, de 
drept privat și de utilitate publică, cu personalitate juridică și patrimoniu propriu. 
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Art. 2. Se aprobă Actul constitutiv al ADI Ialomiţa , în forma prevăzută în anexa 
nr. 1 și Statutul ADI Ialomiţa, în forma prevăzută în anexa nr. 2, care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 3. Se aprobă participarea Judeţului Ialomiţa la constituirea patrimoniului 

iniţial al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa, în cuantum de 1.000 lei, 
precum și cuantumul anual al cotizaţiei de membru, în valoare de 200.000 lei/an, 
după cum sunt prevăzute la art. 12 alin. (1) punctele 1 și 2 din Statutul ADI Ialomiţa. 
 

Art. 4. (1)Se aprobă darea în folosinţă gratuită pentru o perioadă de 10 ani a 
spaţiului, în suprafaţă de 60,28 m.p., situat la etajul al doilea al imobilului Centrului 
Cultural UNESCO ,,Ionel Perlea” din Slobozia, prevăzut în anexa nr. 3, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre, pentru a servi ca sediu administrativ al ADI 
Ialomiţa. 
 (2) Titularul dreptului de folosinţă gratuită a spaţiilor, nominalizat la alin.(1), va 
exercita acest drept, în următoarele condiţii: 
  a) este interzisă schimbarea destinaţiei bunurilor; 
  b) să execute lucrări de întreţinere şi reparaţii curente pentru menţinerea 
acestora în condiţii corespunzătoare; 
  c) să achite contravaloarea utilităţilor ( apă, canal, energie electrică şi termică, 
salubritate, pază) de care beneficiază, pe baza unei convenţii încheiate cu Centrul 
Cultural UNESCO ,,Ionel Perlea”; 
  d) să respecte normele de prevenire și stingere a incendiilor, de igienă a 
spaţiilor alocate; 

(3)Dreptul de folosinţă asupra bunurilor transmise prin prezenta hotărâre, va 
putea fi revocat în următoarele situaţii:  

a) când nu sunt respectate condiţiile impuse la alin. 1 din prezentul articol; 
 b) în cazul renunţării la dreptul de folosinţă;  
c) în cazul în care legea sau interesul public o impun, cu notificarea prealabilă în 

termen de 15 zile;  
d) în cazul în care etajul II al clădirii Centrului Cultural UNESCO ”Ionel Perlea” va 

intra într-un proces de reabilitare, modernizare, recompartimentare a spaţiilor 
respective. 

 (4) Predarea – preluarea spaţiilor care se dau în folosinţă gratuită potrivit art.4 
alin. (1), se face pe bază de protocol încheiat între Consiliul Judeţean Ialomiţa și ADI 
Ialomiţa, în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.  

 
Art. 5. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa funcţionează ca 

subiect de drept fiscal, fiind titulară a codului de înregistrare fiscală și a contului 
deschis la Raiffeisen Bank, Sucursala Slobozia. 
 

Art.6. Se împuternicește domnul VICTOR MORARU, Președintele Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, născut la data de 24.11.1967, în localitatea Traian, judeţul 
Ialomiţa, domiciliat în Orașul Amara, str. Alexandru Ioan Cuza, bl. A, sc. C, et.1, ap.4, 
judeţul Ialomiţa, posesor al C.I. seria SZ, nr. 290912, eliberată de SPCLEP Slobozia, la 
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data de 12.01.2011 și, în lipsa Președintelui, domnul EMIL – CĂTĂLIN GRIGORE, 
supleantul Președintelui, născut la data de 23.01.1975, în localitatea Feteşti, judeţul 
Ialomiţa, domiciliat în municipiul Feteşti, str. Ion Slavici, nr.2, bl. V17, et.2, ap.5, 
judeţul Ialomiţa, posesor al C.I. seria SZ, nr. 402227, eliberată de SPCLEP Feteşti, la 
data de 25.08.2014, să semneze, în numele și pe seama Judeţului Ialomiţa, Actul 
constitutiv și Statutul ADI Ialomiţa, în forma prevăzută în art. 2 din prezenta hotărâre, 
precum și să reprezinte Judeţul Ialomiţa în Adunarea generală a ADI Ialomiţa. 
 

Art.7. Membrul supleant va putea participa la ședinţele Adunării Generale în 
baza unui mandat scris dat de membrul titular. 
 

Art. 8. Se desemnează domnul Ștefan Dobriș, consilier juridic la Serviciul juridic 
din cadrul Direcţiei Coordonare Organizare a Consiliului Judeţean Ialomiţa să 
întreprindă toate demersurile necesare pentru înscrierea ADI Ialomiţa la Registrul 
asociaţiilor și fundaţiilor de la Judecătoria Slobozia. 

 
Art.9. Direcţiile  din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Ialomiţa  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

Art.10. Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija Direcţiei Coordonare 
Organizare, ADI  Ialomiţa, precum și direcţiilor interesate şi va fi adusă la cunoștinţă 
publică prin afişare pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 

PREŞEDINTE,  
 

   VICTOR MORARU 
 
 
 
 

Contrasemnează 
Secretarul județului Ialomița, 

Adrian Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E   

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ialomiţa în  
Consiliul de administraţie al Centrului Cultural UNESCO ”Ionel Perlea” Ialomiţa 

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 
 - Expunerea de motive nr. 5288 din 09.05.2017 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând : 
          - adresa nr. 185 din 03.05.2017 a Centrului Cultural UNESCO ”Ionel Perlea ” 
Ialomiţa; 

  - Raportul nr. 5295 din 09.05.2017 al Direcţiei Coordonare Organizare; 
 - Raportul nr. 5638 din 16.05.2017 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, 
culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe; 

- Procesul–verbal nr.5747 din 18.05.2017 al Comisiei de validare, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile Hotărârii nr. 51/23.03.2017 privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al Centrului Cultural UNESCO ”Ionel Perlea ”Ialomiţa; 
 - prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea și desfășurarea activităţii așezămintelor de cult, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile  Ordinului Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2193/2004 pentru 
aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcţionare a așezămintelor 
culturale; 

- prevederile art.91 alin.(5) lit. a) pct.4 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 În temeiul art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Doamna Oancea Stela se desemnează reprezentantul Consiliului 
Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administraţie al Centrului Cultural UNESCO ”Ionel 
Perlea” Ialomiţa. 

 

Art.2 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 
comunicării. 
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 Art.3 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se 
comunică, spre ducere la îndeplinire, persoanei nominalizate la art.1 şi, spre ştiinţă, 
Centrului Cultural UNESCO ”Ionel Perlea” Ialomiţa, urmând a fi publicată pe site-ul 
Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
VICTOR MORARU 

 
 
 
 
 

                                                                                                             Contrasemnează 
                                                                           Secretarul judeţului Ialomiţa, 

 Adrian Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea ”Strategiei în domeniul eficienței energetice  

a Județului Ialomița pentru perioada 2016-2020” 
 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr.5391 din 11.05.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Ialomiţa, 
Examinând: 
- Raportul nr. 5392 din 11.05.2017 al Direcţiei Investiţii și Servicii Publice; 
- Raportul nr.5545 din 15.05.2017 al Comisiei pentru urbanism, amenajarea 

teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 
În conformitate cu: 
- prevederile Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 122/2015 pentru aprobarea Planului naţional 

de acţiune în domeniul eficienţei energetice; 
- prevederile Ghidului solicitantului pentru axa prioritară 3-Sprijinirea  tranziţiei către 

o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1-Sprijinirea eficienţei 
energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile 
în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuinţelor, Operaţiunea 
B - Clădiri Publice în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020; 

- Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu orizont 
2013-2020, cu modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
 - prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. d) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E :  

 
 Art.1 Se aprobă ”Strategia în domeniul eficienţei energetice a Judeţului Ialomiţa 
pentru perioada 2016-2020”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
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Art.2 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării. 
 

Art.3 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi comunicată 
spre ducere la îndeplinire Direcţiei Investiţii și Servicii Publice, urmând a fi publicată pe          
site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 
 
 

 PREŞEDINTE,  
 

   VICTOR MORARU 
 
   

 

  

 

Contrasemnează 
Secretarul județului Ialomița, 

Adrian Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare aferente  
obiectivului de investiții ”Creșterea eficienței energetice a clădirii  

Centrului Cultural UNESCO Ionel Perlea” 
 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 5292 din 09.05.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Ialomiţa, 
Examinând: 
- Raportul nr. 5299 din 09.05.2017 al Direcţiei Investiţii și Servicii Publice; 

 - Raportul nr. 5652 din 16.05.2017 al Comisiei economico-financiare şi agricultură; 
- Raportul nr.5546 din 15.05.2017 al Comisiei pentru urbanism, amenajarea 

teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 
În conformitate cu: 

 - prevederile art. 3, art. 4, art. 5 alin.(2) și anexele nr. 1 și 2 din Hotărârea de Guvern 
nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

- Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu orizont 2013-
2020, cu modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile Ghidului solicitantului pentru axa prioritară 3-Sprijinirea  tranziţiei către 
o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1-Sprijinirea eficienţei 
energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în 
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B - 
Clădiri Publice în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020; 
 - prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E :  

 
 Art.1 Se aprobă Nota conceptuală întocmită pentru obiectivul de investiţii ”Creșterea 
eficienţei energetice a clădirii Centrului Cultural UNESCO Ionel Perlea”, prevăzută                                 
în anexa nr. 1. 
 
 Art.2 Se aprobă Tema de proiectare întocmită pentru obiectivul de investiţii 
”Creșterea eficienţei energetice a clădirii Centrului Cultural UNESCO Ionel Perlea”, prevăzută 
în anexa nr. 2. 
 
 Art.3 Se împuternicește domnul Victor MORARU, Președintele Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, să reactualizeze prin dispoziţie, în funcţie de modificările de natură tehnică sau 
legislative, conţinutul Notei conceptuale și a Temei de proiectare prevăzute la art. 1 și art.2. 
 
 Art.4 Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 

Art.5 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării. 
 

Art.6 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi comunicată 
spre ducere la îndeplinire Direcţiei Investiţii și Servicii Publice, urmând a fi publicată pe site-
ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

VICTOR MORARU 
 
 
 
 

                                                                                                             Contrasemnează 
                                                                                                                  Secretarul județului Ialomița, 

                                                                                                                               Adrian Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare aferente obiectivului 
de investiții ”Creșterea eficienței energetice a sediului Muzeului Județean Ialomița” 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 5291 din 09.05.2017 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, 
Examinând: 
- Raportul nr. 5298 din 09.05.2017 al Direcţiei Investiţii și Servicii Publice; 

 - Raportul nr.5653 din 16.05.2017 al Comisiei economico-financiare şi 
agricultură; 

- Raportul nr. 5547 din 15.05.2017 al Comisiei pentru urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 

În conformitate cu: 
 - prevederile art. 3, art. 4, art. 5 alin.(2) și anexele nr. 1 și 2 din Hotărârea de 
Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare;  

- Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu orizont 
2013-2020, cu modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile Ghidului solicitantului pentru axa prioritară 3-Sprijinirea  tranziţiei 
către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1-Sprijinirea 
eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse 
regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul 
locuinţelor, Operaţiunea B - Clădiri Publice în cadrul Programului Operaţional Regional 
(POR) 2014-2020; 
 - prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E :  

 
 Art.1 Se aprobă Nota conceptuală întocmită pentru obiectivul de investiţii 
”Creșterea eficienţei energetice a sediului Muzeului Judeţean Ialomiţa”, prevăzută în 
anexa nr. 1. 
 
 Art.2 Se aprobă Tema de proiectare întocmită pentru obiectivul de investiţii 
”Creșterea eficienţei energetice a sediului Muzeului Judeţean Ialomiţa”, prevăzută în 
anexa nr. 2. 
 
 Art.3 Se împuternicește domnul Victor MORARU, Președintele Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, să reactualizeze prin dispoziţie, în funcţie de modificările de natură 
tehnică sau legislative, conţinutul Notei conceptuale și a Temei de proiectare 
prevăzute la art. 1 și art.2. 
 
 Art.4 Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 

Art.5 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 
comunicării. 
 

Art.6 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi 
comunicată spre ducere la îndeplinire Direcţiei Investiţii și Servicii Publice, urmând a fi 
publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 
 

PREȘEDINTE,  
 

VICTOR MORARU 
 
 
 
 

                                                                 Contrasemnează 
                                                                                   Secretarul județului Ialomița, 

                    Adrian Robert IONESCU 
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 H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare aferente obiectivului de 

investiții ”Creșterea eficienței energetice a Căminului Școală CP5 – Clădire Școală și 
Clădire Sală de sport (Liceul Tehnologic Special Ion Teodorescu Slobozia)” 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr.5289 din 09.05.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Ialomiţa; 
Examinând: 
- Raportul nr. 5296 din 09.05.2017 al Direcţiei Investiţii și Servicii Publice; 

 - Raportul nr. 5654 din 16.05.2017 al Comisiei economico-financiare şi agricultură; 
- Raportul nr. 5548 din 15.05.2017 al Comisiei pentru urbanism, amenajarea 

teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 
În conformitate cu: 

 - prevederile art. 3, art. 4, art. 5 alin.(2) și anexele nr. 1 și 2 din Hotărârea de 
Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 
publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

- Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu orizont 
2013-2020, cu modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile Ghidului solicitantului pentru axa prioritară 3-Sprijinirea  tranziţiei 
către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1-Sprijinirea 
eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse 
regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul 
locuinţelor, Operaţiunea B- Clădiri Publice în cadrul Programului Operaţional Regional 
(POR) 2014-2020; 
 - prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E :  
 

 Art.1 Se aprobă Nota conceptuală întocmită pentru obiectivul de investiţii 
”Creșterea eficienţei energetice a Căminului Școală CP5 – Clădire Școală și Clădire Sală de 
sport (Liceul Tehnologic Special Ion Teodorescu Slobozia)”, prevăzută în anexa nr. 1. 
 
 Art.2 Se aprobă Tema de proiectare întocmită pentru obiectivul de investiţii 
”Creșterea eficienţei energetice a Căminului Școală CP5 – Clădire Școală și Clădire Sală de 
sport (Liceul Tehnologic Special Ion Teodorescu Slobozia)”, prevăzută în anexa nr. 2. 
 
 Art.3 Se împuternicește domnul Victor MORARU, Președintele Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, să reactualizeze prin dispoziţie, în funcţie de modificările de natură tehnică sau 
legislative, conţinutul Notei conceptuale și a Temei de proiectare prevăzute la art. 1 și 
art.2. 

 
 Art.4 Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 

Art.5 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării. 
 

Art.6 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi 
comunicată spre ducere la îndeplinire Direcţiei Investiţii și Servicii Publice, urmând a fi 
publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 
 

PREȘEDINTE, 
 

VICTOR MORARU 
 
 
 
 

                   Contrasemnează 
         Secretarul județului Ialomița, 
              Adrian Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare aferente  
obiectivului de investiții ”Creșterea eficienței energetice pentru Clădirea 

Comandamentului – Pavilion A (Centrul Militar Județean Ialomița)” 
 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 5290 din 09.05.2017 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, 
Examinând: 
- Raportul nr. 5297 din 09.05.2017 al Direcţiei Investiţii și Servicii Publice; 

 - Raportul nr. 5655 din 16.05.2017 al Comisiei economico-financiare şi 
agricultură; 

- Raportul nr. 5549 din 15.05.2017 al Comisiei pentru urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 

În conformitate cu: 
 - prevederile art. 3, art. 4, art. 5 alin.(2) și anexele nr. 1 și 2 din Hotărârea de 
Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

- Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu orizont 
2013-2020, cu modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile Ghidului solicitantului pentru axa prioritară 3-Sprijinirea  tranziţiei 
către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1-Sprijinirea 
eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse 
regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul 
locuinţelor, Operaţiunea B - Clădiri Publice în cadrul Programului Operaţional Regional 
(POR) 2014-2020; 
 - prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E :  

 
 Art.1 Se aprobă Nota conceptuală întocmită pentru obiectivul de investiţii 
”Creșterea eficienţei energetice pentru Clădirea Comandamentului – Pavilion A (Centrul 
Militar Judeţean Ialomiţa)”, prevăzută în anexa nr. 1. 
 
 Art.2 Se aprobă Tema de proiectare întocmită pentru obiectivul de investiţii 
”Creșterea eficienţei energetice pentru Clădirea Comandamentului – Pavilion A (Centrul 
Militar Judeţean Ialomiţa)”, prevăzută în anexa nr. 2. 
 
 Art.3 Se împuternicește domnul Victor MORARU, Președintele Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, să reactualizeze prin dispoziţie, în funcţie de modificările de natură 
tehnică sau legislative, conţinutul Notei conceptuale și a Temei de proiectare prevăzute 
la art. 1 și art.2. 
 
 Art.4 Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 

Art.5 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 
comunicării. 
 

Art.6 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi 
comunicată spre ducere la îndeplinire Direcţiei Investiţii și Servicii Publice, urmând a fi 
publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 
 

PREȘEDINTE, 
 

VICTOR MORARU 
 

 
 

                                                              Contrasemnează 
                                                                            Secretarul județului Ialomița, 

                                                                                                            Adrian Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare aferente  
obiectivului de investiții ”Creșterea eficienței energetice a  

Clădirii administrative din strada Răzoare nr. 3” 
 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 5294 din 09.05.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Ialomiţa, 
Examinând: 
- Raportul nr. 5300 din 09.05.2017 al Direcţiei Investiţii și Servicii Publice; 

 - Raportul nr. 5656 din  16.05.2017 al Comisiei economico-financiare şi agricultură; 
- Raportul nr. 5550 din 15.05.2017 al Comisiei pentru urbanism, amenajarea 

teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 
În conformitate cu: 

 - prevederile art. 3, art. 4, art. 5 alin.(2) și anexele nr. 1 și 2 din Hotărârea de Guvern 
nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

- Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu orizont 2013-
2020, cu modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile Ghidului solicitantului pentru axa prioritară 3-Sprijinirea  tranziţiei către 
o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1-Sprijinirea eficienţei 
energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în 
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B - 
Clădiri Publice în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020; 
 - prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E :  
 

 Art.1 Se aprobă Nota conceptuală întocmită pentru obiectivul de investiţii ”Creșterea 
eficienţei energetice a Clădirii administrative din strada Răzoare nr. 3”, prevăzută în                              
anexa nr. 1. 
 
 Art.2 Se aprobă Tema de proiectare întocmită pentru obiectivul de investiţii 
”Creșterea eficienţei energetice a Clădirii administrative din strada Răzoare nr. 3”, prevăzută 
în anexa nr. 2. 
 
 Art.3 Se împuternicește domnul Victor MORARU, Președintele Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, să reactualizeze prin dispoziţie, în funcţie de modificările de natură tehnică sau 
legislative, conţinutul Notei conceptuale și a Temei de proiectare prevăzute la art. 1 și art.2. 
 
 Art.4 Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 

Art.5 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării. 
 

Art.6 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi comunicată 
spre ducere la îndeplinire Direcţiei Investiţii și Servicii Publice, urmând a fi publicată pe                 
site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

VICTOR MORARU 
 
 
 
 

                                                                                                 Contrasemnează 
                                                                                                        Secretarul județului Ialomița, 

                                                                                                                             Adrian Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea  Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de  Intervenţie (D.A.L.I.)  
şi a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii  

„Creșterea eficienţei energetice a clădirii Centrului de Plasament nr.3 Slobozia, 
 judeţul Ialomiţa și cantina aferentă” 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 5490 din 12.05.2017 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 

Examinând: 
 - Raportul nr. 5493 din 12.05.2017 al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice; 
 - Raportul nr. 5551 din 15.05.2017  al Comisiei pentru urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 

- Raportul nr. 5657 din 16.05.2017 al Comisiei economico – financiare şi 
agricultură, 

În conformitate cu : 
- Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu 

orizont 2013-2020;  
- prevederile Ghidului solicitantului pentru axa prioritară 3-Sprijinirea  tranziţiei 

către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1-Sprijinirea 
eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse 
regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul 
locuinţelor, Operaţiunea B-Clădiri Publice în cadrul Programului Operaţional Regional 
(POR) 2014-2020; 

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Hotărârii de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-
cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a 
structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii 
şi lucrări de intervenţii, în vigoare la data contractării prestării serviciilor; 
 - prevederile art. 15 alin.(1) lit.b) din Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind 
etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice 
aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare, 



Cod FP -07-06, ed.2 vers.0 

 

 
 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
  
 Art.1 Se aprobă Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de  Intervenţie (D.A.L.I.)  
la obiectivul de investiţii „Creșterea eficienţei energetice a clădirii Centrului de 
Plasament nr.3 Slobozia, judeţul Ialomiţa și cantina aferentă”, prevăzută în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.2 Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii 
„Creșterea eficienţei energetice a clădirii Centrului de Plasament nr.3 Slobozia, judeţul 
Ialomiţa și cantina aferentă”, după cum urmează : 
 

a) valoarea totală a investiţiei : 2.102,12 mii lei cu TVA, din care Construcţii 
Montaj (C+M) 1.515,19 mii lei cu TVA; 

b) perioada de execuţie : 18 luni; 
 
 Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 
comunicării. 
 
 Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 
comunica, spre aducere la îndeplinire, Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice şi Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Ialomiţa, urmând să fie publicată 
pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 
 

PREŞEDINTE,  
 

VICTOR MORARU 
 
 
 
 

                                                              Contrasemnează 
                                                                            Secretarul judeţului Ialomiţa, 

                         Adrian Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea  Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.)  
şi a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii  

„Creșterea eficienţei energetice a clădirii Complexului de Servicii Sociale  
Slobozia, judeţul Ialomiţa” 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 5491 din 12.05.2017 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 

Examinând: 
 - Raportul nr. 5494 din 12.05.2017 al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice; 
 - Raportul nr. 5552 din 15.05.2017  al Comisiei pentru urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 

- Raportul nr. 5658 din 16.05.2017 al Comisiei economico – financiare şi 
agricultură, 

În conformitate cu : 
- Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu orizont                

2013-2020;  
- prevederile Ghidului solicitantului pentru axa prioritară 3-Sprijinirea  tranziţiei 

către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1-Sprijinirea 
eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse 
regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul 
locuinţelor, Operaţiunea B - Clădiri Publice în cadrul Programului Operaţional Regional 
(POR) 2014-2020; 

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Hotărârii de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-
cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a 
structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi 
lucrări de intervenţii, în vigoare la data contractării prestării serviciilor; 
 - prevederile art. 15 alin.(1) lit.b) din Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind 
etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
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 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
  
 Art.1 Se aprobă Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de  Intervenţie (D.A.L.I.)  la 
obiectivul de investiţii „Creșterea eficienţei energetice a clădirii Complexului de Servicii 
Sociale Slobozia, judeţul Ialomiţa”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 
 Art.2 Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii 
„Creșterea eficienţei energetice a clădirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia, 
judeţul Ialomiţa”, după cum urmează : 
 

a) valoarea totală a investiţiei : 2.152,28 mii lei cu TVA, din care Construcţii 
Montaj (C+M) 1.604,35 mii lei cu TVA; 

b) perioada de execuţie : 18 luni; 
 
 Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 
comunicării. 
 
 Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 
comunica, spre aducere la îndeplinire, Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice şi Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Ialomiţa , urmând să fie publicată pe 
site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 

PREŞEDINTE,  
 

VICTOR MORARU 
 
 
 
 

                                                              Contrasemnează 
                                                                            Secretarul judeţului Ialomiţa, 

                         Adrian Robert IONESCU 
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 H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea  Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de   
Intervenţie (D.A.L.I.) şi a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de 
investiţii „Creșterea eficienţei energetice a clădirii Complexului de Servicii pentru 

Protecţia Copilului Urziceni, judeţul Ialomiţa și cantina aferentă” 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 5492 din 12.05.2017 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, 
Examinând: 
- Raportul nr. 5495 din 12.05.2017 al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice; 
- Raportul nr. 5553 din 15.05.2017  al Comisiei pentru urbanism, amenajarea 

teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 
- Raportul nr. 5659 din 16.05.2017 al Comisiei economico – financiare şi 

agricultură, 
În conformitate cu : 
- Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu orizont                

2013-2020;  
- prevederile Ghidului solicitantului pentru axa prioritară 3-Sprijinirea  tranziţiei 

către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1-Sprijinirea 
eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse 
regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul 
locuinţelor, Operaţiunea B - Clădiri Publice în cadrul Programului Operaţional Regional 
(POR) 2014-2020; 

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-
cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a 
structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi 
lucrări de intervenţii, în vigoare la data contractării prestării serviciilor; 

- prevederile art. 15 alin.(1) lit. b) din Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind 
etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
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În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
  

Art.1 Se aprobă Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de  Intervenţie (D.A.L.I.)  la 
obiectivul de investiţii „Creșterea eficienţei energetice a clădirii Complexului de Servicii 
pentru Protecţia Copilului Urziceni, judeţul Ialomiţa și cantina aferentă”, prevăzută în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2 Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii 

„Creșterea eficienţei energetice a clădirii Complexului de Servicii pentru Protecţia 
Copilului Urziceni, judeţul Ialomiţa și cantina aferentă”, după cum urmează : 

 
a) valoarea totală a investiţiei : 2.055,56 mii lei cu TVA, din care Construcţii 

Montaj (C+M) 1.613,88 mii lei cu TVA; 
b) perioada de execuţie : 18 luni; 
 
Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 

comunicării. 
 
Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 

comunica, spre aducere la îndeplinire, Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice şi Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Ialomiţa, urmând să fie publicată pe 
site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 
 

PREŞEDINTE,  
 

VICTOR MORARU 
 
 
 
 

                                                              Contrasemnează 
                                                                            Secretarul judeţului Ialomiţa, 

                         Adrian Robert IONESCU 
 

 
 

 

 
 

 

Nr.96                                                                                                                      Rd/Oc 
Adoptată la Slobozia                                                                                                                    DIG 

Astăzi 18.05.2017                                                                                                                                2 ex. 

 

 






























































































































































































































	a
	b
	c
	Binder1
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Binder2
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39


	d


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /AachenBoldRom
    /ACaslonPro-Bold
    /ACaslonPro-BoldItalic
    /ACaslonPro-Italic
    /ACaslonPro-Regular
    /ACaslonPro-Semibold
    /ACaslonPro-SemiboldItalic
    /AdobeFangsongStd-Regular
    /AdobeHeitiStd-Regular
    /AdobeKaitiStd-Regular
    /AdobeMingStd-Light
    /AdobeMyungjoStd-Medium
    /AdobeSongStd-Light
    /AGaramondPro-Bold
    /AGaramondPro-BoldItalic
    /AGaramondPro-Italic
    /AGaramondPro-Regular
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /Aharoni-Bold
    /Aldhabi
    /Algerian
    /AmeliaBT-Regular
    /Andalus
    /AngsanaNew
    /AngsanaNew-Bold
    /AngsanaNew-BoldItalic
    /AngsanaNew-Italic
    /AngsanaUPC
    /AngsanaUPC-Bold
    /AngsanaUPC-BoldItalic
    /AngsanaUPC-Italic
    /Aparajita
    /Aparajita-Bold
    /Aparajita-BoldItalic
    /Aparajita-Italic
    /ArabicTypesetting
    /Arial-Black
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialUnicodeMS
    /AvantGardeITCbyBT-MediumOblique
    /BaskOldFace
    /Batang
    /BatangChe
    /Bauhaus93
    /BellGothicStd-Black
    /BellGothicStd-Bold
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /Besafe
    /BirchStd
    /BlackadderITC-Regular
    /Blackletter686BT-Regular
    /BlackoakStd
    /BodoniBT-Bold
    /BodoniBT-BoldItalic
    /BodoniBT-Book
    /BodoniBT-BookItalic
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BradleyHandITC
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BrowalliaNew
    /BrowalliaNew-Bold
    /BrowalliaNew-BoldItalic
    /BrowalliaNew-Italic
    /BrowalliaUPC
    /BrowalliaUPC-Bold
    /BrowalliaUPC-BoldItalic
    /BrowalliaUPC-Italic
    /BrushScriptMT
    /BrushScriptStd
    /Calarasi
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /Calibri-Light
    /Calibri-LightItalic
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /Caligraf-E
    /Caligula
    /CaliphRegular
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /CalligrapherRegular
    /Callistroke
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /CamelliaDEE
    /CamelliaExtraBold
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /CandyCaneUnregistered
    /CaptainHowdy
    /CaptainSwabby
    /Cardiff
    /Carei
    /CarmenCaps
    /CarmenCapsInside
    /CarmenCapsOutside
    /CarnivalMFOpen
    /CarnivalMFRimmed
    /Cartoon-Bold
    /CaslonFiveFortyRomanRNormal
    /CaslonOpenFaceRNormal
    /CasperComics
    /CasperOpenFacePSMT
    /Castellar
    /CasualContactMF
    /CataneoBT-Regular
    /Caveman
    /Centaur
    /Century
    /Century725BT-Black
    /Century725BT-RomanCondensed
    /Century751BT-BoldB
    /Century751BT-BoldItalicB
    /Century751BT-ItalicB
    /Century751BT-No2ItalicB
    /Century751BT-RomanB
    /Century751BT-RomanNo2B
    /Century751BT-SemiBold
    /Century751BT-SemiBoldItalicB
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturyOldStyleRegularR
    /CenturySchlbkCyrillicBT-Bold
    /CenturySchlbkCyrillicBT-BoldIt
    /CenturySchlbkCyrillicBT-Italic
    /CenturySchlbkCyrillicBT-Roman
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbookBT-Bold
    /CenturySchoolbook-Italic
    /ChainFontBlack
    /ChainFontOpen
    /Chance
    /ChangChang
    /ChaparralPro-Bold
    /ChaparralPro-BoldIt
    /ChaparralPro-Italic
    /ChaparralPro-Regular
    /CharlemagneStd-Bold
    /CharlesworthBold
    /CharlesworthPlain
    /Charting
    /CheapInkkilledmyPrinter
    /ChefsSliceNovice
    /ChellChromeBold
    /ChellChromeROMmmBold
    /ChelseaStudio
    /ChickenScratch
    /Chiller-Regular
    /ChineseRocks
    /ChopinScript
    /CircleD
    /CityDEE-Bold
    /CityDEE-Ligh
    /CityDEE-Medi
    /Clarendon-Bold
    /Clarendon-Book
    /ClarendonBT-Black
    /ClarendonBT-Bold
    /ClarendonBT-Light
    /ClarendonBT-Roman
    /ClarendonExtended-Bold
    /ClassicalGaramondBT-BoldItalic
    /ClearDBNormal
    /Clocks
    /Cobadin
    /CocaCola
    /Collins
    /ColonnaMT
    /ComicBookCommando
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /ComicSansMS-BoldItalic
    /ComicSansMS-Italic
    /CommercialScript3
    /CommercialScriptBT-Regular
    /CommonBullets
    /CompactaBT-Black
    /CompactaBT-Light
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constanta
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CooperBlack
    /CooperBlackRNormal
    /CooperBlackStd
    /CooperBlackStd-Italic
    /CooperBT-Medium
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothicBT-Bold
    /CopperplateGothicBT-Heavy
    /CopperplateGothicBT-Roman
    /CopperplateGothic-Light
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CordiaNew
    /CordiaNew-Bold
    /CordiaNew-BoldItalic
    /CordiaNew-Italic
    /CordiaUPC
    /CordiaUPC-Bold
    /CordiaUPC-BoldItalic
    /CordiaUPC-Italic
    /CosmicTwoPlain
    /Costinesti
    /CottagePlain
    /CottonwoodRNormal
    /Coulures
    /CountdownD
    /Courier
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /CoventryGarden
    /Cow-Spots
    /Craiova
    /Creepygirl
    /CreepygirlLight
    /CreepygirlLightOblique
    /Cretino
    /CroissantD
    /CrystalCyr
    /CuneiformWd
    /Cuomotype
    /CupruBold
    /CupruConturBold
    /CurlzMT
    /CzarBold
    /CzarBoldItalic
    /CzarItalic
    /CzarNormal
    /Daia
    /DallasCyr-Bold
    /DallasCyr-BoldItalic
    /DarkBastion
    /DaunPenh
    /DauphinPlain
    /David
    /DavidaBoldBT-Regular
    /David-Bold
    /DavysRibbons
    /DawnCastlePlain
    /DawnCastlePSMT
    /DeathheadKeltCaps
    /Decor
    /Decorated035BT-Regular
    /Decor-Bold
    /DeftoneStylus
    /Delusion
    /Derby
    /Desdemona
    /DeVinneBT-Text
    /DexGothicD
    /DextorD
    /DextorOutD
    /DFCalligraphicOrnamentsLET
    /DfCalligraphicOrnamentsLetPlain
    /DFGothic-EB-WIN-RKSJ-H
    /DFKaiSho-SB-WIN-RKSJ-H
    /DFKaiShu-SB-Estd-BF
    /DFMincho-SU-WIN-RKSJ-H
    /DFMincho-UB-WIN-RKSJ-H
    /DFMincho-W5-WIN-RKSJ-H
    /DFPOP1-W9-WIN-RKSJ-H
    /DiagerRegular
    /DiamondFantasyNormal
    /DIESEL
    /Dijkstra
    /DilleniaUPC
    /DilleniaUPCBold
    /DilleniaUPCBoldItalic
    /DilleniaUPCItalic
    /DiskusD-Medi
    /DokChampa
    /DomCasualRNormal
    /Dotum
    /DotumChe
    /Dr.Peppers
    /DSman
    /Duality
    /Duepuntozero
    /Ebrima
    /Ebrima-Bold
    /EccentricStd
    /Edmunds
    /EdwardianScriptITC
    /Effloresce
    /Effloresce-Bold
    /Effloresce-BoldItalic
    /Effloresce-Italic
    /Eldorado
    /Electrik
    /Elegance
    /ElegantGaramondBT-Bold
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /ElevNormal
    /EmbassyBT-Regular
    /EmbossedGermanica
    /Eminenz
    /EmpireState
    /EmporiumCapitals
    /English111VivaceBT-Regular
    /English157BT-Regular
    /EngraversGothicBT-Regular
    /EngraversMT
    /ErasITC-Bold
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /EstrangeloEdessa
    /EucrosiaUPC
    /EucrosiaUPCBold
    /EucrosiaUPCBoldItalic
    /EucrosiaUPCItalic
    /EuphemiaCAS
    /EuroSig
    /Exotic350BT-Bold
    /Exotic350BT-DemiBold
    /FangSong
    /FelixTitlingMT
    /FencesPlain
    /FetteFrakturRNormal
    /FlamesMF
    /FleetingMF
    /FlemishScriptBT-Regular
    /Floralies
    /FootlightMTLight
    /ForteMT
    /FrancePSMT
    /FrankfurtGothicHeavyPSMT
    /FrankfurtGothicPSMT
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothicBookRNormal
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothicHeavyRNormal
    /FranklinGothicLTCom-Bk
    /FranklinGothicLTCom-BkCm
    /FranklinGothicLTCom-BkCmIt
    /FranklinGothicLTCom-BkCn
    /FranklinGothicLTCom-BkCnIt
    /FranklinGothicLTCom-BkIt
    /FranklinGothicLTCom-BkXCm
    /FranklinGothicLTCom-Dm
    /FranklinGothicLTCom-DmCm
    /FranklinGothicLTCom-DmCmIt
    /FranklinGothicLTCom-DmCn
    /FranklinGothicLTCom-DmCnIt
    /FranklinGothicLTCom-DmIt
    /FranklinGothicLTCom-DmXCm
    /FranklinGothicLTCom-Heavy
    /FranklinGothicLTCom-HeavyIt
    /FranklinGothicLTCom-Md
    /FranklinGothicLTCom-MdCn
    /FranklinGothicLTCom-MdCnIt
    /FranklinGothicLTCom-MdIt
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FrankRuehl
    /Freeform721BT-Black
    /Freehand471BT-Regular
    /Freehand521BT-RegularC
    /Freehand575BT-RegularB
    /Freehand591BT-RegularA
    /FreesiaUPC
    /FreesiaUPCBold
    /FreesiaUPCBoldItalic
    /FreesiaUPCItalic
    /FreestyleScript-Regular
    /FreestyleScriptRNormal
    /FrenchScriptMT
    /FrutigerSAINBdv1Bold
    /FrutigerSAINItv1Italic
    /FrutigerSAINRmv1Roman
    /FrutigerSBINBdv1Bold
    /FrutigerSBINItv1Italic
    /FrutigerSBINRmv1Roman
    /FrutigerSCINBdv1Bold
    /FrutigerSCINItv1Italic
    /FrutigerSCINRmv1Roman
    /FunctionTwoLight-Regular
    /FuturaBlackBT-Regular
    /FuturaBT-Bold
    /FuturaBT-BoldItalic
    /FuturaBT-Book
    /FuturaBT-BookItalic
    /FuturaBT-ExtraBlack
    /FuturaBT-Medium
    /FuturaBT-MediumItalic
    /FuturaCondensedExtraBoldRNormal
    /FuturaCondensedLightRNormal
    /FuturaCondensedRNormal
    /FuturaRNormal
    /FZ-JAZZY193D
    /Gabriola
    /Gadugi
    /Gadugi-Bold
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /GaramondLightRNormal
    /GaramondPremrPro
    /GaramondPremrPro-It
    /GaramondPremrPro-Smbd
    /GaramondPremrPro-SmbdIt
    /Gautami
    /Gautami-Bold
    /GenoaItalic
    /GeographicSymbolsNormal
    /Geometric212BT-BookCondensed
    /Geometric212BT-HeavyCondensed
    /Geometric415BT-BlackA
    /Geometric706BT-BlackCondensedB
    /GeometricSlab703BT-Bold
    /GeometricSlab703BT-BoldCond
    /GeometricSlab703BT-BoldItalic
    /GeometricSlab703BT-Medium
    /GeometricSlab703BT-MediumCond
    /GeometricSlab703BT-MediumItalic
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /GeticBold
    /GeticBoldItalic
    /GeticCondensedBold
    /GeticCondensedBoldItalic
    /GeticCondensedNormal
    /GeticDemiBold
    /GeticDemiBoldItalic
    /GeticDemiItalic
    /GeticDemiNormal
    /GeticItalic
    /GeticNormal
    /GiddyupStd
    /Gigi-Regular
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /Gisha
    /Gisha-Bold
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /GoudyOldStyleBT-Bold
    /GoudyOldStyleBT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudyStout
    /Grafic-E
    /GreekMathSymbolsPSMT
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /Gunplay3D
    /Haettenschweiler
    /HamangiaBold
    /HamangiaBoldItalic
    /HamangiaCnDBLackBold
    /HamangiaCndBLackOblique
    /HamangiaCondensedBold
    /HamangiaCondensedBoldItalic
    /HamangiaCondensedItalic
    /HamangiaCondensedNormal
    /HamangiaCondLightItalic
    /HamangiaCondLightNormal
    /HamangiaINSeratNormal
    /HamangiaItalic
    /HamangiaLightItalic
    /HamangiaLightNormal
    /HamangiaNarrowBold
    /HamangiaNarrowBoldItalic
    /HamangiaNarrowItalic
    /HamangiaNarrowNormal
    /HamangiaNormal
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /HayStackMFWide
    /HelveticaBlackRNormal
    /HelveticaCondensedBlackRNormal
    /HelveticaCondensedLightRNormal
    /HelveticaLightRNormal
    /HelveticaNarrowRNormal
    /HelveticaNeueLTPro-Bd
    /HelveticaNeueLTPro-BdCn
    /HelveticaNeueLTPro-BdCnO
    /HelveticaNeueLTPro-BdEx
    /HelveticaNeueLTPro-BdExO
    /HelveticaNeueLTPro-BdIt
    /HelveticaNeueLTPro-BdOu
    /HelveticaNeueLTPro-Blk
    /HelveticaNeueLTPro-BlkCn
    /HelveticaNeueLTPro-BlkCnO
    /HelveticaNeueLTPro-BlkEx
    /HelveticaNeueLTPro-BlkExO
    /HelveticaNeueLTPro-BlkIt
    /HelveticaNeueLTPro-Cn
    /HelveticaNeueLTPro-CnO
    /HelveticaNeueLTPro-Ex
    /HelveticaNeueLTPro-ExO
    /HelveticaNeueLTPro-Hv
    /HelveticaNeueLTPro-HvCn
    /HelveticaNeueLTPro-HvCnO
    /HelveticaNeueLTPro-HvEx
    /HelveticaNeueLTPro-HvExO
    /HelveticaNeueLTPro-HvIt
    /HelveticaNeueLTPro-It
    /HelveticaNeueLTPro-Lt
    /HelveticaNeueLTPro-LtCn
    /HelveticaNeueLTPro-LtCnO
    /HelveticaNeueLTPro-LtEx
    /HelveticaNeueLTPro-LtExO
    /HelveticaNeueLTPro-LtIt
    /HelveticaNeueLTPro-Md
    /HelveticaNeueLTPro-MdCn
    /HelveticaNeueLTPro-MdCnO
    /HelveticaNeueLTPro-MdEx
    /HelveticaNeueLTPro-MdExO
    /HelveticaNeueLTPro-MdIt
    /HelveticaNeueLTPro-Roman
    /HelveticaNeueLTPro-Th
    /HelveticaNeueLTPro-ThCn
    /HelveticaNeueLTPro-ThCnO
    /HelveticaNeueLTPro-ThEx
    /HelveticaNeueLTPro-ThExO
    /HelveticaNeueLTPro-ThIt
    /HelveticaNeueLTPro-UltLt
    /HelveticaNeueLTPro-UltLtCn
    /HelveticaNeueLTPro-UltLtCnO
    /HelveticaNeueLTPro-UltLtEx
    /HelveticaNeueLTPro-UltLtExO
    /HelveticaNeueLTPro-UltLtIt
    /HelveticaNeueLTPro-XBlkCn
    /HelveticaNeueLTPro-XBlkCnO
    /HelveticaRNormal
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /HoboRNormal
    /HoboStd
    /HoeflerText
    /HoffmanMF
    /HolidayPiBT-Regular
    /HomePlanning
    /HomePlanning2
    /HorndonD
    /HS_Rond-Aldine
    /HS_Rond-Drepte
    /Humanist521BT-Bold
    /Humanist521BT-BoldItalic
    /Humanist521BT-Italic
    /Humanist521BT-Light
    /Humanist521BT-LightItalic
    /Humanist521BT-Roman
    /Humanist777BT-BlackB
    /Humanist777BT-BlackCondensedB
    /Humanist777BT-BoldCondensedB
    /Humanist777BT-LightB
    /Humanist777BT-RomanB
    /Humanist777BT-RomanCondensedB
    /IglooRegular
    /Impact
    /ImprintMT-Shadow
    /Informal011BT-Roman
    /InformalRoman-Regular
    /InvisibleKiller
    /IrisUPC
    /IrisUPCBold
    /IrisUPCBoldItalic
    /IrisUPCItalic
    /IronwoodRNormal
    /Isaccea
    /IskoolaPota
    /IskoolaPota-Bold
    /ItcErasBookRNormal
    /ItcErasDemiRNormal
    /ItcErasLightRNormal
    /Japanese-Generic1
    /JasmineUPC
    /JasmineUPCBold
    /JasmineUPCBoldItalic
    /JasmineUPCItalic
    /JavaneseText
    /JediNormal
    /Jokerman-Regular
    /JuiceITC-Regular
    /JuniperRNormal
    /KabelITCbyBT-Book
    /KabelITCbyBT-Ultra
    /KaiTi
    /Kalinga
    /Kalinga-Bold
    /Kartika
    /Kartika-Bold
    /KaufmannBT-Bold
    /KaufmannBT-Regular
    /KaufmannRNormal
    /KhmerUI
    /KhmerUI-Bold
    /Kidnap
    /KodchiangUPC
    /KodchiangUPCBold
    /KodchiangUPCBoldItalic
    /KodchiangUPCItalic
    /Kokila
    /Kokila-Bold
    /Kokila-BoldItalic
    /Kokila-Italic
    /Korean-Generic1
    /KozGoPro-Bold
    /KozGoPro-ExtraLight
    /KozGoPro-Heavy
    /KozGoPro-Light
    /KozGoPro-Medium
    /KozGoPro-Regular
    /KozMinPro-Bold
    /KozMinPro-ExtraLight
    /KozMinPro-Heavy
    /KozMinPro-Light
    /KozMinPro-Medium
    /KozMinPro-Regular
    /KristenITC-Regular
    /KunstlerScript
    /LandscapePlanning
    /LaoUI
    /LaoUI-Bold
    /Latha
    /Latha-Bold
    /LatinWide
    /LavaMF
    /Leelawadee
    /LeelawadeeBold
    /Leelawadee-Bold
    /LeelawadeeUI
    /LeelawadeeUI-Bold
    /LeelawadeeUI-Semilight
    /Legis
    /Legisx
    /LegrandMF
    /LetterGothicRNormal
    /LetterGothicStd
    /LetterGothicStd-Bold
    /LetterGothicStd-BoldSlanted
    /LetterGothicStd-Slanted
    /LevenimMT
    /LevenimMT-Bold
    /LilyUPC
    /LilyUPCBold
    /LilyUPCBoldItalic
    /LilyUPCItalic
    /LinoscriptRNormal
    /LinotextRNormal
    /Lithograph-Bold
    /LithographLight
    /LithosPro-Black
    /LithosPro-Regular
    /LongEarsMF
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /LydianCursiveBT-Regular
    /MachineRNormal
    /Magneto-Bold
    /MaiandraGD-Regular
    /MaizeMF
    /MalgunGothic
    /MalgunGothicBold
    /MalgunGothicRegular
    /Mangal
    /Mangal-Bold
    /Mangal-Regular
    /MarkerFinePoint-PlainRegular
    /Marlett
    /Marmyadose
    /MatisseITC-Regular
    /MaturaMTScriptCapitals
    /Meiryo
    /Meiryo-Bold
    /Meiryo-BoldItalic
    /Meiryo-Italic
    /MeiryoUI
    /MeiryoUI-Bold
    /MeiryoUI-BoldItalic
    /MeiryoUI-Italic
    /MeltdownMF
    /MercuriusMF
    /MesquiteStd
    /MicrogrammaDEE-BoldExte
    /MicrosoftHimalaya
    /MicrosoftJhengHeiBold
    /MicrosoftJhengHeiLight
    /MicrosoftJhengHeiRegular
    /MicrosoftJhengHeiUIBold
    /MicrosoftJhengHeiUILight
    /MicrosoftJhengHeiUIRegular
    /MicrosoftNewTaiLue
    /MicrosoftNewTaiLue-Bold
    /MicrosoftPhagsPa
    /MicrosoftPhagsPa-Bold
    /MicrosoftSansSerif
    /MicrosoftTaiLe
    /MicrosoftTaiLe-Bold
    /MicrosoftUighur
    /MicrosoftUighur-Bold
    /MicrosoftYaHei
    /MicrosoftYaHei-Bold
    /MicrosoftYaHeiLight
    /MicrosoftYaHeiUI
    /MicrosoftYaHeiUI-Bold
    /MicrosoftYaHeiUILight
    /Microsoft-Yi-Baiti
    /MingLiU
    /MingLiU-ExtB
    /Ming-Lt-HKSCS-ExtB
    /Ming-Lt-HKSCS-UNI-H
    /MinionPro-Bold
    /MinionPro-BoldCn
    /MinionPro-BoldCnIt
    /MinionPro-BoldIt
    /MinionPro-It
    /MinionPro-Medium
    /MinionPro-MediumIt
    /MinionPro-Regular
    /MinionPro-Semibold
    /MinionPro-SemiboldIt
    /MiniPicsLilFolks
    /MiniPicsLilStuff
    /Miriam
    /MiriamFixed
    /Mistral
    /Modern-Regular
    /MongolianBaiti
    /MonotypeCorsiva
    /MoolBoran
    /MorseCode
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MSReference1
    /MSReference2
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MS-UIGothic
    /MT-Extra
    /MurrayHillBT-Bold
    /Music
    /MusicalSymbolsNormal
    /MVBoli
    /MyanmarText
    /MyanmarText-Bold
    /MyriadPro-Bold
    /MyriadPro-BoldCond
    /MyriadPro-BoldCondIt
    /MyriadPro-BoldIt
    /MyriadPro-Cond
    /MyriadPro-CondIt
    /MyriadPro-It
    /MyriadPro-Regular
    /MyriadPro-Semibold
    /MyriadPro-SemiboldIt
    /MysticalPSMT
    /Narkisim
    /NewDayMFScript
    /News701BT-BoldA
    /News701BT-ItalicA
    /News706BT-BoldC
    /NewsGothicBT-Bold
    /NewsGothicBT-BoldItalic
    /NewsGothicBT-Italic
    /NewsGothicBT-Light
    /NewsGothicBT-Roman
    /NewsGothicBT-RomanCondensed
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /NirmalaUI
    /NirmalaUI-Bold
    /NirmalaUI-Semilight
    /Novecentowide-Bold
    /Novecentowide-Book
    /Novecentowide-DemiBold
    /Novecentowide-Light
    /Novecentowide-Medium
    /Novecentowide-Normal
    /NSimSun
    /NuevaStd-BoldCond
    /NuevaStd-BoldCondItalic
    /NuevaStd-Cond
    /NuevaStd-CondItalic
    /Nyala-Regular
    /OceanViewMFInitials
    /OCRAbyBT-Regular
    /OCRAExtended
    /OCRAStd
    /OCRB10PitchBT-Regular
    /OfficePlanning
    /OldCyr-Bold
    /OldEnglishTextMT
    /Oldfax
    /Old-StyleEduardFL
    /OmegaMF
    /OmegaMFBold
    /Onyx
    /OratorStd
    /OratorStd-Slanted
    /OrnamentTMNormal
    /OvalCyr-Italic
    /PabloLetPlain
    /Paint-BoldAA
    /PaintPeelMFInitials
    /PalaceScriptMT
    /Palatin-E
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Palatin-WBold
    /Papyrus-Regular
    /Parchment-Regular
    /ParcivalDekorDB
    /PenguinLight-LMG
    /PenMarkMFBold
    /PepitaMT
    /PepRally
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /Pictor-E
    /Pictor-EBold
    /PinewoodMF
    /PioneerITCbyBT-Regular
    /PipelinePlain
    /PlantagenetCherokee
    /Playbill
    /PlymouthMF
    /PMingLiU
    /PMingLiU-ExtB
    /PoorRichard-Regular
    /PoplarStd
    /PosterBodoniATT-Bold
    /PrestigeEliteStd-Bd
    /Pristina-Regular
    /Raavi
    /Raavi-Bold
    /RageItalic
    /Ransom
    /Ravie
    /Rebuffed
    /RockFont
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /Rod
    /RopeMF
    /RosewoodStd-Regular
    /RubberStampLetPlain
    /Rupt-E
    /sadjane
    /SakkalMajalla
    /SakkalMajalla-Bold
    /SantaMonciaMF
    /SchadowBT-Bold
    /SchadowBT-Roman
    /ScribaLetPlain
    /ScriptMTBold
    /SegoePrint
    /SegoePrint-Bold
    /SegoeScript
    /SegoeScript-Bold
    /SegoeUI
    /SegoeUIBlack
    /SegoeUIBlack-Italic
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUIEmoji
    /SegoeUI-Italic
    /SegoeUI-Light
    /SegoeUI-LightItalic
    /SegoeUI-Semibold
    /SegoeUI-SemiboldItalic
    /SegoeUI-Semilight
    /SegoeUI-SemilightItalic
    /SegoeUISymbol
    /Semaphore
    /ShelleyAllegroBT-Regular
    /ShelleyVolanteBT-Regular
    /ShonarBangla
    /ShonarBangla-Bold
    /ShotgunBT-Regular
    /ShowcardGothic-Reg
    /Shruti
    /Shruti-Bold
    /SignatureFont
    /SignetRoundhandATT-Italic
    /SignLanguage
    /Signs
    /SimHei
    /SimplifiedArabic
    /SimplifiedArabic-Bold
    /SimplifiedArabicFixed
    /SimSun
    /SimSun-ExtB
    /SitkaBanner
    /SitkaBanner-Bold
    /SitkaBanner-BoldItalic
    /SitkaBanner-Italic
    /SitkaDisplay
    /SitkaDisplay-Bold
    /SitkaDisplay-BoldItalic
    /SitkaDisplay-Italic
    /SitkaHeading
    /SitkaHeading-Bold
    /SitkaHeading-BoldItalic
    /SitkaHeading-Italic
    /SitkaSmall
    /SitkaSmall-Bold
    /SitkaSmall-BoldItalic
    /SitkaSmall-Italic
    /SitkaSubheading
    /SitkaSubheading-Bold
    /SitkaSubheading-BoldItalic
    /SitkaSubheading-Italic
    /SitkaText
    /SitkaText-Bold
    /SitkaText-BoldItalic
    /SitkaText-Italic
    /Slipstream
    /Smoke
    /SnapITC-Regular
    /SnowCapL5-Regular
    /SouvenirITCbyBT-DemiItalic
    /SouvenirITCbyBT-Light
    /SouvenirITCbyBT-LightItalic
    /SpeedlineMF
    /SpiritsMF
    /Square721BT-Bold
    /Square721BT-BoldCondensed
    /Square721BT-Roman
    /Square721BT-RomanCondensed
    /Staccato222BT-Regular
    /Staccato555BT-RegularA
    /StampK
    /StarshineMF
    /StarTrekBT-Regular
    /Stencil
    /StencilBT-Regular
    /StencilStd
    /StereoMF
    /StoneSerifSAINSmBdv1Semibold
    /StoneSerifSBINSmBdv1Semibold
    /Strenuous
    /Stride
    /SwingtimeMF
    /Swiss721BT-Black
    /Swiss721BT-BlackCondensed
    /Swiss721BT-Bold
    /Swiss721BT-BoldCondensed
    /Swiss721BT-BoldCondensedItalic
    /Swiss721BT-BoldItalic
    /Swiss721BT-Heavy
    /Swiss721BT-Italic
    /Swiss721BT-ItalicCondensed
    /Swiss721BT-Light
    /Swiss721BT-LightExtended
    /Swiss721BT-LightItalic
    /Swiss721BT-Roman
    /Swiss721BT-RomanCondensed
    /Swiss911BT-ExtraCompressed
    /Sylfaen
    /SymbolMT
    /SymbolProportionalBT-Regular
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TamboScriptMF
    /TektonPro-Bold
    /TektonPro-BoldCond
    /TektonPro-BoldExt
    /TektonPro-BoldObl
    /TempusSansITC
    /Tiffany-Heavy
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /TimesNewRomanROM
    /TimesNewRomanSpecialG1
    /TimesNewRomanSpecialG2
    /TimesSACS
    /TitaniaMF
    /TomahawkMF
    /ToskanischeEgyptienneInitialen
    /TradingPostMFBold
    /TraditionalArabic
    /TraditionalArabic-Bold
    /TrajanPro-Bold
    /TrajanPro-Regular
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /TumbleweedMF
    /Tunga
    /Tunga-Bold
    /Tunga-Regular
    /TuscanMFNarrow
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /TypoUprightBT-Regular
    /UmbraBT-Regular
    /Umbrit-W
    /UncleBobMF
    /UncleBobMFShadow
    /Underground
    /UniversityRomanBT-Regular
    /Upsilon
    /UrduTypesetting
    /UrduTypesetting-Bold
    /Utsaah
    /Utsaah-Bold
    /Utsaah-BoldItalic
    /Utsaah-Italic
    /VAGRoundedBT-Regular
    /Vals
    /Vani
    /Vani-Bold
    /VassarMF
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /VeronaScriptMF
    /VictorianD
    /Vijaya
    /Vijaya-Bold
    /VinerHandITC
    /VinetaBT-Regular
    /VivaldiD
    /Vivaldii
    /VladimirScript
    /Vrinda
    /Vrinda-Bold
    /WalshesOutline
    /WaltDisneyScript
    /WarnockPro-Bold
    /WarnockPro-BoldIt
    /WarnockPro-It
    /WarnockPro-Light
    /WarnockPro-LightIt
    /WarnockPro-Regular
    /WarnockPro-Semibold
    /WarnockPro-SemiboldIt
    /Webdings
    /WedgieRegular
    /WetPaintMF
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /Woodcut
    /WP-ArabicScriptSihafa
    /WP-ArabicSihafa
    /WP-BoxDrawing
    /WP-HebrewDavid
    /WP-IconicSymbolsA
    /WP-IconicSymbolsB
    /WP-Japanese
    /WP-MathA
    /WP-MathB
    /WP-MathExtendedA
    /WP-MathExtendedB
    /WP-Phonetic
    /WPTypographicSymbols
    /YuGothic-Bold
    /YuGothic-Light
    /YuGothic-Regular
    /YuMincho-Demibold
    /YuMincho-Light
    /YuMincho-Regular
    /ZapfChanceryITCbyBT-Bold
    /ZapfDingbatsITCbyBT-Regular
    /ZinjaroLetPlain
    /ZurichBT-RomanExtended
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




