
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 
 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 
privind însuşirea documentaţiei cadastrale de actualizare date imobil,  

în vederea înscrierii în CF nr. 109315 Alba Iulia a dreptului de proprietate publică în 
favoarea UAT - Judeţul Alba, ca bun aparţinând domeniului public,  

a construcţiilor din incinta obiectivului „Închiderea depozitului neconform de deşeuri Alba 
Iulia”, situat în municipiul Alba Iulia, judeţul Alba 

 
 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna octombrie 2019; 
 Luând în dezbatere: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind însuşirea documentaţiei 
cadastrale de actualizare date imobil, în vederea înscrierii în CF nr. 109315 Alba Iulia a dreptului 
de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba, ca bun aparţinând domeniului public, a 
construcţiilor din incinta obiectivului „Închiderea depozitului neconform de deşeuri Alba Iulia”, 
situat în municipiul Alba Iulia, judeţul Alba; 

- documentaţia cadastrală de actualizare date imobil, înregistrată la registratura 
Consiliului Județean Alba cu nr. 17921/23 august 2018; 

Ţinând cont de prevederile: 
- Contractului de administrare nr. 37897/8744/13.05.2015, încheiat de Municipiul Alba 

Iulia prin Consiliul Local și Județul Alba prin Consiliul Județean Alba. 
- Procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 9082/27.05.2016. 

 Având în vedere prevederile: 
 - art. 173 alin. 1 lit. c şi lit. f,  art. 286 alin. 3 și  art. 287 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ; 
 - Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 
 - H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor 

publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al 

municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba - anexa nr. 1, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 - Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte 
funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea 

 
 

HOTĂRÂRE 
 
 

Art. 1. Se însuşeşte documentaţia cadastrală de actualizare date imobil pentru înscrierea 
în CF nr. 109315 Alba Iulia a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba, 
asupra construcţiilor din incinta obiectivului „Închiderea depozitului neconform de deşeuri Alba 
Iulia”, situat în municipiul Alba Iulia, judeţul Alba, potrivit anexei - parte integrantă a prezentei 
hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă schimbarea categoriei de folosinţă a imobilului, în baza certificatului de 
atestare fiscală nr. 108944/2 octombrie 2018, eliberată de Primăria Municipiului Alba Iulia şi 
anume „curţi construcţii” a construcției C1 în suprafaţă măsurată de 36525 mp., şi „unitate de 



incinerare gaze” C2 în suprafaţă măsurată de 55 mp, ataşată documentaţiei cadastrale care face 
obiectul art. 1 al prezentei hotărâri. 

Art. 3. Se declară apartenenţa la domeniul public al UAT - Judeţul Alba a imobilului care 
face obiectul art. 1 şi art. 2 din prezenta hotărâre. 

Art. 4. Se aprobă înscrierea în evidenţele contabile ale UAT - Judeţul Alba, a valorii 
construcţiei menţionată la art. 1 din prezenta hotărâre, potrivit Procesului verbal de recepţie la 
terminarea lucrărilor nr. 9082/27 mai 2016. 

Art. 5. Se aprobă înscrierea în cartea funciară nr. 109315 Alba Iulia, cu drept de 
proprietate în favoarea UAT - Judeţul Alba, ca bun aparţinând domeniului public, în cotă de 1/1 
părţi, a construcţiilor C1, C2, sub denumirile şi cu suprafeţele construite la sol care se regăsesc în 
documentaţia cadastrală de actualizare date imobil. 

Art. 6. Se solicită Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba Iulia, înscrierea în 
Cartea Funciară a construcţiilor identificate la art. 5 din prezenta hotărâre. La rubrica 
Observaţii/Referinţe a CF nr. 109315 Alba Iulia se va face următoarea menţiune: Imobil 
împrejmuit cu gard din plasa de sârmă şi poartă de acces, „Depozit neconform închis” - puţuri 
monitorizare ape subterane, unitate de incinerare a gazelor de depozit, instalaţie gestionare 
levigat, rigolă perimetrală ape pluviale, drum perimetral de inspecţie. 

Art. 7. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 8. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în 
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei juridică 
şi administraţie publică, Direcţiei gestionarea patrimoniului, Direcţiei amenajarea teritoriului şi 
urbanism şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Alba. 

                                              Avizat pentru legalitate 
     PREŞEDINTE,                           SECRETAR GENERAL 

                         Ion DUMITREL                               Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Înregistrat cu nr. 190 
Alba Iulia, 7 octombrie 2019 
 

Prezentul proiect de hotărâre: 
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat 

cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu 

prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ:  

Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Alba  

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarea comisie de specialitate: 

Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și 
gestionarea patrimoniului județului 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr. 21707/7 octombrie 2019 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre  privind însuşirea documentaţiei cadastrale de actualizare date 

imobil, în vederea înscrierii în CF nr. 109315 Alba Iulia a dreptului de proprietate publică 
în favoarea UAT - Judeţul Alba, ca bun aparţinând domeniului public,  

a construcţiilor din incinta obiectivului „Închiderea depozitului neconform de deşeuri Alba 
Iulia”, situat în municipiul Alba Iulia, judeţul Alba 

 
 
 
 

I. Expunere de motive 
Proiectul de act administrativ inițiat vizează însuşirea de către UAT - Județul Alba prin 

Consiliul Judeţean Alba a documentaţiilor tehnice cadastrale de actualizare date imobil pentru 
înscrierea construcţiilor din incinta obiectivului „Închiderea depozitului neconform de deşeuri 
Alba Iulia”, situat în municipiul Alba Iulia, judeţul Alba, în CF nr. 109315 Alba Iulia, ca bun 
aparţinând domeniului public al judeţului. 

 
II. Descrierea situaţiei actuale 
Proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Alba (Faza 1 + Faza 

2)” a fost implementat în baza Contractului de finanţare nr. 129035/2.05.2012, în cadrul 
Programului Operaţional Sectorial Mediu, Axa Prioritară 2, precum şi  în baza Contractului de 
finanţare nr. 28/14.02.2017, în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, 
Axa prioritară 3 „Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al 
resurselor”, Obiectivul specific 3.1. „Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea 
gradului de pregătire pentru reciclarea deşeurilor în România”. Unul dintre obiectivele de 
investiţii realizate prin implementarea proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor 
în judeţul Alba (Faza 1 + Faza 2)” este şi Depozitul neconform de deşeuri închis Alba Iulia. 

 Pentru înscrierea construcţiilor executate şi finalizate prin proiectul respectiv în cartea 
funciară, se impune realizarea unei Documentaţii cadastrale de actualizare date imobil. 

Prin adresa nr. 166/22.08.2019, înregistrată la registratura  Consiliul Județean Alba cu nr. 
17921/23 august 2019, S.C. Mercury Geosystems SRL transmite spre însușire Consiliului 
Județean Alba documentația cadastrală de actualizare date imobil întocmită de ing. Răşinariu 
Avram Florin. 

Imobilul care face obiectul prezentei documentaţii, este situat din punct de vedere 
administrativ în extravilanul UAT Alba Iulia, judeţul Alba, în partea estică a UAT Alba Iulia, 
având ca vecinătăţi: la nord – Asociația micilor proprietari; la sud – A125; la vest – IE 71709; la 
est - IE 71709. 

 
III. Reglementări anterioare 
Nu există 
 

 IV. Baza legală 
- art. 173 alin. 1 lit. c şi lit. f,  art. 286 alin. 3 și  art. 287 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ; 
 - Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 
 - H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor 

publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2 



 - H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al 
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba - anexa nr. 1 cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 - Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte 
funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
 V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene 
 Nu este cazul 
 
 VI. Avize necesare 

Nu este cazul 
 
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 
Nu este cazul 
 
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 
Nu este cazul 
 
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 
Nu este cazul 
 
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 
S.C. Mercury Geosystems SRL a întocmit documentaţii tehnice cadastrale de actualizare 

date imobil, documentație depusă și înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 
17921/23.08.2019. 

În urma verificării documentaţiei depuse și a punctelor de coordonate, s-a constatat faptul 
că documentaţia tehnică topografică de identificare imobil, respectă limitele proprietăţilor, 
acestea nefiind afectate, drept urmare se recomandă înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de 
proprietate în favoarea UAT - Judeţul Alba, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, a 
construcțiilor C1 și C2, imobile care fac obiectul proiectului de hotărâre. 

 
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre 
Nu este cazul 
 
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi 

funcţionale preconizate 
Nu este cazul 
 
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de 
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în 
condiţiile legii, a fost iniţiat  proiectul de hotărâre înregistrat cu nr.  190 din 7 octombrie 2019. 

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba. 

La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 
 

 PREŞEDINTE, 
ION DUMITREL 

 
 
 
 



ROMÂNIA             APROB 
JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 
CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 
SECRETAR GENERAL 
Nr. 21708/7 octombrie 2019 
 

 
 
 

Către 
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI   

Domnului director executiv Ioan BODEA 
 
 
 

  
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese 
în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,  

 
PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind însuşirea documentaţiei cadastrale de actualizare date imobil,  
în vederea înscrierii în CF nr. 109315 Alba Iulia a dreptului de proprietate publică în 

favoarea UAT - Judeţul Alba, ca bun aparţinând domeniului public,  
a construcţiilor din incinta obiectivului „Închiderea depozitului neconform de deşeuri 

Alba Iulia”, situat în municipiul Alba Iulia, judeţul Alba 
 
 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 
până în data de 17 octombrie 2019, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei 
„ordinară” estimată a avea loc în data de 24 octombrie  2019. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 190/7 octombrie 2019 şi are ataşate 
următoarele documente: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind însuşirea documentaţiei 
cadastrale de actualizare date imobil, în vederea înscrierii în CF nr. 109315 Alba Iulia a dreptului 
de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba, ca bun aparţinând domeniului public, a 
construcţiilor din incinta obiectivului „Închiderea depozitului neconform de deşeuri Alba Iulia”, 
situat în municipiul Alba Iulia, judeţul Alba; 

- documentaţiile tehnice cadastrale de actualizare date imobil, documentație depusă și 
înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 17921/23 august 2019, documentaţie 
realizată de S.C. Mercury Geosystems SRL; 

 Cu deosebită consideraţiune, 
 

 
SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 
Nr. 22187din 14 octombrie  2019 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectului de hotărâre  privind însuşirea documentaţiei cadastrale de actualizare date 

imobil, în vederea înscrierii în CF nr. 109315 Alba Iulia a dreptului de proprietate publică 
în favoarea UAT - Judeţul Alba, ca bun aparţinând domeniului public,  

a construcţiilor din incinta obiectivului „Închiderea depozitului neconform de deşeuri Alba 
Iulia”, situat în municipiul Alba Iulia, judeţul Alba 

Conform prevederilor art. 1 alin 4 din Legea nr. 7/ 1996 a cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, „Evidenţa imobilelor înscrise în planul 
cadastral şi în cartea funciară se realizează şi se actualizează din oficiu, la cererea persoanelor 
interesate sau la iniţiativa autorităţilor publice.”. În consecință pentru a înscrie dreptul de 
proprietate publică a Județului Alba asupra Depozitului neconform Alba Iulia – Lot3, Consiliul 
Județean Alba trebuie să însușească documentația în baza căreia se va face întabularea dreptului 
de proprietate publică asupra acestui imobil. 

Documentaţia cadastrală de actualizare date imobil asupra bunului „Depozit neconform 
de deşeuri situat în extravilanul municipiului Alba Iulia, Județul Alba” a fost înregistrată la 
Consiliul Judeţean Alba cu nr. 17921/23.08.2019.  

Imobilul se identifică din punct de vedere juridic cu imobilul înscris în CF nr. 109315 
Alba Iulia, cu nr. cad. 109215  în suprafaţă de 95579 mp., având ca proprietar Municipiul Alba 
Iulia - Domeniul Public în cotă de 1/1 părţi şi are înscris dreptul de administrare, în favoarea 
Judeţului Alba, conform înscrisurilor din Cartea funciară, de sub numărul de ordine B6, conform 
actului administrativ (Contract de administrare) nr. 37897/8744/13.05.2015, încheiat de 
Municipiul Alba Iulia prin Consiliul Local și Județul Alba prin Consiliul Județean Alba. 

Se propune schimbarea categoriei de folosinţă a imobilului în baza certificatului de 
atestare fiscală nr. 108944/02.10.2018, eliberată de Primăria municipiului Aiud şi anume "Curţi 
construcţii" în suprafaţă măsurată de 95579 mp. 

Se propune înscrierea construcţiei C1- depozit de deşeuri neconform închis Alba Iulia, 
edificat în anul 2016, cu suprafaţa desfăşurată 36525 mp., în favoarea Judeţului Alba – domeniul 
public, în cotă de 1/1 părţi în baza certificatului de atestare a edificării construcţiei nr. 
83956/05.08.2019, eliberat de Primăria municipiului Alba Iulia. 

Se propune înscrierea construcţiei C2 - unitate de incinerare a gazelor, edificată în anul 
2016, cu suprafaţa desfăşurată 55 mp., în favoarea Judeţului Alba – domeniul public, în cotă de 
1/1 părţi în baza certificatului de atestare a edificării construcţiei nr. 83956/05.08.2019, eliberat 
de Primăria municipiului Alba Iulia. 
 La rubrica Observaţii/Referinţe a CF nr. 86890 a municipiului Aiud se va trece: Imobil 
împrejmuit cu gard din plasa de sârmă şi poartă de acces, „Depozit neconform închis” – puţuri 
monitorizare ape subterane, unitate de incinerare a gazelor de depozit, instalaţie gestionare 
levigat, rigolă perimetrală ape pluviale, drum perimetral de inspecţie. 

Titularul dreptului de administrare poate folosi și dispune de bunul dat în administrare în 
condițiile stabilite de lege și de actul de constituire a dreptului de administrare. 

Întabularea dreptului de proprietate asupra imobilului descris mai sus se face în temeiul 
art. 12 din anexa  Ordinului Directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în 
evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu modificările și completările ulterioare, care prevede 
că:„(1) Intabularea este înscrierea cu caracter definitiv a unui drept real imobiliar în cartea 
funciară. 

 (2) Drepturile reale imobiliare prevăzute de lege, respectiv: dreptul de proprietate 
privată, dezmembrămintele acestuia şi alte drepturi cărora legea le conferă acest caracter, 
dreptul de proprietate publică şi drepturile reale corespunzătoare acestuia şi drepturile reale de 
garanţie, vor fi intabulate în cartea funciară, la cerere sau din oficiu, după caz, devenind 
drepturi tabulare în înţelesul legii.”, precum și a prevederilor art. 888 din Legea nr. 287/2009 – 



codul civil – „înscrierea în cartea funciară se efectuează în baza înscrisului autentic notarial, a 
hotărârii judecătoreşti rămase definitivă, a certificatului de moştenitor sau în baza unui alt act 
emis de autorităţile administrative, în cazurile în care legea prevede aceasta.”. 

Proiectul de hotărâre iniţiat în considerarea aspectelor mai sus menţionate, precum şi a 
dispoziţiilor art. 91–(1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii 
privind gestionarea patrimoniului judeţului, va permite depunerea la Biroul de cadastru și 
Publicitate imobiliară Aiud a documentaţiei tehnice de actualizare date imobil, întocmită de S.C. 
Mercury Geosystems SRL, prin ing. Răşinariu Avram Florin.  

 
Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) lit. c), art. 182 alin.(1), 

alin. (4), art. 196 alin.(1) lit. a), art. 286 alin.(3), art. 289 alin.(4) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, în urma însușirii documentaţiilor tehnice cadastrale 
întocmite de către S.C. Mercury Geosystems SRL de către Consiliul Judeţean Alba va permite 
depunerea documentaţiilor tehnice cadastrale la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Alba, în vederea înscrierii dreptului de proprietate a UAT Județului Alba – domeniul public în 
Cartea Funciară, asupra construcției Depozit neconform închis Alba Iulia. 

 
 
 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Ioan BODEA 

 
 
 

 
    

Şef serviciu, 
Paul Silviu TODORAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Întocmit, Radu Octavian NEAG 
 


	ROMÂNIA
	PROIECT DE  HOTĂRÂRE

	Avizat pentru legalitate
	PREŞEDINTE,                           SECRETAR GENERAL
	ROMÂNIA
	REFERAT DE APROBARE
	PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE
	ROMÂNIA
	JUDEȚUL ALBA
	CONSILIUL JUDEȚEAN
	DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
	Nr. 22187din 14 octombrie  2019
	RAPORT DE SPECIALITATE



