
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 
privind prelungirea perioadei de închiriere pentru două bunuri - spaţii,  

în suprafaţă utilă totală de 29  mp, situate la subsolul imobilului din municipiul  
Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba - proprietate privată a UAT - Judeţul Alba  

 
 
 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna aprilie 2020; 
 Luând în dezbatere: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre  privind prelungirea perioadei de 
închiriere pentru două bunuri - spaţii, în suprafaţă utilă totală de 29  mp, situate la subsolul 
imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba - proprietate privată a 
UAT - Judeţul Alba; 

- solicitarea doamnei Rodica Oniga, reprezentanta Convenţiei de grupare a cabinetelor 
medicale stomatologice individuale, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba cu nr. 8769/8 aprilie 
2020; 

Luând în considerare prevederile: 
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 98/28 mai 2010 privind aprobarea închirierii 

a două bunuri-spaţii, în suprafaţă utilă totală de 29 mp, situate la subsolul imobilului din 
municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba - proprietate privată a Judeţului 
Alba, cu modificările şi completările ulterioare aduse prin Hotărârile Consiliului Judeţean Alba 
nr. 122/2011, nr. 84/2012, nr. 86/2013, nr. 101/2014, nr. 93/2015, 86/2016, nr. 145/2017, nr. 
138/2018, nr. 99/2019; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 16/23 ianuarie 2020 privind aprobarea 
Regulamentului de închiriere prin licitaţie publică a bunurilor imobile aflate în domeniul public 
sau privat al UAT- Judeţul Alba; 

- Contractului de închiriere nr. 6647/01.06.2010 încheiat între Consiliul Judeţean Alba 
şi doamna Rodica ONIGA, în calitate de reprezentantă a Convenţiei de grupare a cabinetelor 
medicale stomatologice individuale, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5, 
împreună cu Actul Adiţional nr. 1/26 mai 2011, Actul adțional nr. 2/25 mai 2012, Actul adiţional 
nr. 3/31 mai 2013, Actul adiţional nr. 4/30 mai 2014, Actul adiţional nr. 5/ 29 mai 2015, Actul 
adiţional nr. 6/ 31 mai 2016, Actul Adiţional nr. 7/31 mai 2017, Actul Adiţional nr. 8/16 mai 
2018 și Actul Adițional nr. 9/31 mai 2019. 

Având în vedere prevederile: 
 -  art. 173 alin. 1 lit. c, art. 173 alin. 4 lit. a, art. 286 alin. 1, art. 286 alin. 3, art. 287 lit. 

b, art. 297, art. 332 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările 
ulterioare; 

  - Legii nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

-  art. 861 alin. 3 şi art. 1777-1823 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), 
republicată, cu modificările și 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, cu completările ulterioare, adoptă următoarea 

 
 
 

HOTĂRÂRE 
 

Art. 1. Se aprobă prelungirea perioadei de închiriere până la data de 1 iunie 2021 pentru 
două bunuri-spaţii în suprafaţă utilă totală de 29 mp, situate la subsolul imobilului din municipiul 
Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba - proprietate privată a UAT - Judeţul Alba. 



Art. 2. Se aprobă încheierea Actul Adiţional nr. 10 la Contractul de închiriere nr. 
6647/01 iunie 2010 cu privire la prelungirea perioadei de închiriere conform prevederilor art. 1, 
pentru două bunuri-spaţii în suprafaţă utilă totală de  29 mp, situate la subsolul imobilului din 
municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5, judeţul Alba - proprietate privată a UAT - Judeţul 
Alba. 

Art. 3. Celelalte prevederi al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 98/2010, cu 
modificările ulterioare, rămân neschimbate. 

Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 5. Prin intermediul secretarului general al 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: Președintele Consiliului Județean Alba, Direcţiei juridică şi 
administraţie publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Direcţiei gestionarea patrimoniului din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
                     Avizat pentru legalitate 

          PREŞEDINTE,   SECRETAR GENERAL                    
            Ion DUMITREL                   Vasile BUMUBU 

                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Înregistrat cu nr. 89 
Alba Iulia, 15 aprilie 2020 
 

Prezentul proiect de hotărâre: 
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 173 alin. 1 lit. c, art. 173 alin. 4 lit. a, 

art. 286 alin. 1, art. 286 alin. 3, art. 287 lit. b, art. 297, art. 332 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 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, cu modificările și completările ulterioare; 

 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, cu modificările și completările ulterioare:  

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 următoarele comisii de specialitate: 

Comisia de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii 
Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și 

gestionarea patrimoniului județului 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr.  9285/15 aprilie  2020 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
al proiectului de hotărâre privind prelungirea perioadei de închiriere pentru  

două bunuri - spaţii, în suprafaţă utilă totală de 29  mp, situate la subsolul  
imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba  

- proprietate privată a UAT - Judeţul Alba  
 
 

I. Expunere de motive 
Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea prelungirii perioadei de închiriere 

pentru un spațiu imobil, proprietate privată a Județului Alba. 
Închirierea se face în baza unui contract de închiriere, prin care UAT - Județul Alba, în 

calitate de locator, transmite pentru o perioadă determinată, unei alte persoane (fizică sau 
juridică), anume Convenţia de grupare a cabinetelor medicale stomatologice individuale - numită 
locatar, dreptul și obligația de folosință a unui bun imobil, în schimbul unei chirii. Calitatea de 
locatar (chiriaș) o poate avea orice persoană fizică sau juridică, română sau străină, în condițiile 
legislației naționale și ale prezentului regulament. 
 Sumele obținute prin închirierea bunurilor imobile proprietate publică sau privată a UAT - 
Județul Alba se vor face venit la bugetul Județului Alba. Închirierea bunurilor imobile proprietate 
publică a UAT - Judeţul Alba, este realizată de către titularii dreptului de administrare asupra 
acestora, în funcţie de situațiile pe care le consideră oportune și în interesul realizării unei 
eficiente administrări a imobilelor respective. 

 
II. Descrierea situaţiei actuale 
Bunurile-spaţii în suprafaţă utilă totală de 29 mp, situate la subsolul imobilului din 

municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba - proprietate privată a UAT - Judeţul 
Alba,  au fost închiriate Convenţiei de grupare a cabinetelor medicale stomatologice individuale, 
cu sediul în acelaşi imobil, convenţie reprezentată de doamna Oniga Rodica, cu scopul folosirii 
în comun a acestor spaţii, care sunt asimiliate spaţiilor conexe actului medical stomatologic, 
pentru depozitarea temporară a deşeurilor medicale, conform Hotărârii Consiliului Judeţean 
Alba nr. 98/2010.  

În acest sens, s-a încheiat contractul de închiriere nr. 6647/01.06.2010, între Consiliul 
Judeţean Alba şi doamna Rodica ONIGA, în calitate de reprezentant al Convenţiei de grupare a 
cabinetelor medicale stomatologice individuale, pentru un an de zile.  

Prin Hotărârile Consiliului Judeţean Alba nr. 122/26 mai 2011, nr. 84/24 mai 2012, nr. 
86/30 mai 2013, nr. 101/29 mai 2014, nr. 93/28 mai 2015, nr. 86/26 mai 2016, nr. 145/mai 2017, 
nr. 138/mai 2018 și nr. 99/2019 s-a prelungit perioada de închiriere a spaţiului până la data de 
01.06.2020, încheindu-se în acest sens Actele Adiţionale nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5, nr. 6, nr. 
7, nr. 8 și nr. 9 la Contractul de închiriere nr. 6647/01.06.2010.  

Prin solicitarea înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 8769/8 aprilie 
2020, doamna Rodica Oniga, în calitate de reprezentant al Convenţiei de grupare a cabinetelor 
medicale stomatologice individuale, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, 
judeţul Alba, solicită aprobarea prelungirii perioadei de închiriere până la data de 1 iunie 2021, 
urmând a fi încheiat un nou act adiţional la Contractul de închiriere nr. 6647/1 iunie 2010. 

 
III. Reglementări anterioare 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 98/28 mai 2010 privind aprobarea închirierii 

a două bunuri-spaţii, în suprafaţă utilă totală de 29 mp, situate la subsolul imobilului din 
municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, proprietate privată a judeţului Alba, cu 
modificările şi completările ulterioare aduse prin Hotărârile Consiliului Judeţean Alba nr. 
122/2011, nr. 84/2012, nr. 86/2013, nr. 101/2014, nr. 93/2015, nr. 86/2016, nr. 145/2017, nr. 
138/2018, nr. 99/2019; 



- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 16/23 ianuarie 2020 privind aprobarea 
Regulamentului de închiriere prin licitaţie publică a bunurilor imobile aflate în domeniul public 
sau privat al UAT- Judeţul Alba. 

 
 IV. Baza legală  

 -  art. 173 alin. 1 lit. c, art. 173 alin. 4 lit. a, art. 286 alin. 1, art. 286 alin. 3, art. 287 lit. 
b, art. 297, art. 332 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările 
ulterioare; 

  - Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

-  art. 861 alin. 3 şi art. 1777-1823 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), 
republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

 
 V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene 
 Nu este cazul 
 
 VI. Impactul socio-economic şi asupra mediului 

Nu este cazul 
 
VII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 
Nu este cazul 
 
VIII. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 
Nu este cazul 
 
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 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. 89 din 15 aprilie 2020. 

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, cu modificările şi completările ulterioare 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.  9286/15 aprilie  2020 
 

 
 

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,  

 
 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 
privind prelungirea perioadei de închiriere pentru două bunuri - spaţii, în suprafaţă utilă 
totală de 29  mp, situate la subsolul imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, 

nr. 5A, judeţul Alba - proprietate privată a UAT - Judeţul Alba  
 
 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al Judeţului Alba 
până în data de 16 aprilie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei ordinare 
estimată a avea loc în data de 23 aprilie 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 89/15 aprilie 2020 şi are ataşate 
următoarele documente: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind prelungirea perioadei de 
închiriere pentru două bunuri - spaţii, în suprafaţă utilă totală de 29  mp, situate la subsolul 
imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, proprietate privată a UAT - Judeţul 
Alba ; 

- solicitarea doamnei Rodica Oniga, reprezentanta Convenţiei de grupare a cabinetelor 
medicale stomatologice individuale, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 8769/8 aprilie 
2020. 

 Cu deosebită consideraţiune, 
 

 
  SECRETAR  GENERAL  

Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 
Serviciul administrarea domeniului public și privat, informatică 
Nr. din 15  aprilie 2020 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind privind prelungirea perioadei de închiriere  

pentru două bunuri - spaţii, în suprafaţă utilă totală de 29  mp, situate la subsolul 
imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba  

- proprietate privată a UAT - Judeţul Alba  
 
 

În imobilul ,,Constructie şi teren aferent” - proprietate privată a Judeţului Alba, în care a 
avut sediul Policlinica Stomatologică, situat în municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5 A, cu 
un regim de înălţime S+P+2E au funcţionat cabinete stomatologice, desfăşurându-şi activitatea 
medici stomatologi şi specialişti în tehnică dentară. În anul 2007, aceştia au achiziţionat 21 
cabinete individuale în suprafaţă utilă totală de 300,16 mp, plus cota parte bunuri indivize 
comune (în suprafaţă 241,71 mp) din suprafaţa totală de folosinţă comună de 426 mp  şi cota 
parte de teren de 184/283 din suprafaţa totală construită de 283 mp, aferentă cabinetelor, potrivit 
dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 110/2005, cu modificările şi completările ulterioare. 
Pentru calculul suprafeţei totale de folosinţă comună s-au luat în considerare suprafeţele utile ale 
tuturor holurilor, inclusiv casa scării, sălile de aşteptare şi grupurile sociale din clădire, totalizând 
426 mp, din care 56,73% (241,71 mp) a devenit proprietatea medicilor si tehnicienilor dentari, 
restul rămânând în proprietatea privată a Judeţului Alba.  

În urma vânzării, în proprietatea privată a Judeţului Alba şi administrarea Consiliului 
Judeţean Alba a mai ramas o suprafaţă utilă totală de 209,39 mp, repartizată astfel: încăperile de 
la subsolul clădirii însumând 169,97 mp suprafaţă utilă, două încăperi situate la etajul II, în 
suprafaţă de 39,42 mp închiriaţi Convenţiei tehnicienilor dentari şi 184,29 mp cota din suprafaţa 
totală de folosinţă comună (43,26 %, reprezentând 184,29 mp), cota parte de 99 mp din terenul 
aferent suprafeţei construite şi terenul neconstruit de 393 mp. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 98/2010, Consiliul Judeţean Alba a aprobat 
închirierea de către Convenţia de grupare a cabinetelor medicale stomatologice individuale 
(formată din 15 medici stomatologi), a două bunuri – spaţii, situate la subsolul imobilului din 
Municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A (respectiv boxa nr. 7, în suprafaţă de 14,34 mp şi 
boxa nr. 8 în suprafaţă de 14,56 mp, totalizând o suprafaţă utilă de 29 mp), proprietate privată a 
Judeţului Alba, cu scopul folosirii în comun a acestor spaţii, care sunt asimiliate spaţiilor conexe 
actului medical stomatologic. Conform Ordinului Ministerului Sănătăţii Publice nr. 1338/2007 
pentru aprobarea Normelor privind structura funcţională a cabinetelor medicale şi de medicină 
dentară, pentru obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare, cabinetele de medicină dentară 
trebuie să aibă în componenţă minimă şi spaţii de depozitare a deşeurilor rezultate în urma 
activităţilor medicale, deşeuri care sunt colectate, depozitate, evacuate şi neutralizate conform 
prevederilor legale în vigoare. 

Contractul de închiriere nr. 6647, a fost încheiat la data de 01.06.2010, între Consiliul 
Judeţean Alba şi doamna Rodica Oniga, în calitate de reprezentant al Convenţiei de grupare a 
cabinetelor medicale stomatologice individuale, cu sediul în imobilul din Municipiul Alba Iulia, 
str. Basarabiei, nr. 5A, pentru un an de zile, respectiv până la data de 01.06.2011.  

Prin Hotărârile Consiliului Judeţean Alba nr. 122/26 mai 2011, nr. 84/24 mai 2012, nr. 
86/30 mai 2013, nr. 101/29 mai 2014, 93/28 mai 2015, 86/26 mai 2016, 145/24 mai 2017, 
138/31 mai 2018 și 99/25 aprilie 2019 s-a prelungit perioada de închiriere până la data de 01 
iunie 2020, încheindu-se în acest sens Actele Adiţionale nr. 1, 2, 3, 4,  5, 6, 7, 8 și 9 la contractul 
de închiriere nr. 664701.06.2010.  

Având în vedere că la data de 01.06.2020 contractul de închiriere expiră, prin adresa 
înregistrată la registratura Consiliul Judeţean Alba cu nr. 8769/08.04.2020, doamna Rodica 
Oniga, eprezentanta Convenţiei de grupare a cabinetelor medicale stomatologice individuale, cu 



sediul în municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, solicită aprobarea prelungirii perioadei de 
închiriere până la data de 01 iunie 2021, urmând a se încheia un nou act adiţional la contractul de 
închiriere nr. 6647/01.06.2010. 

Ţinând cont de faptul că medicii stomatologi dentari, care fac parte din Convenţia de 
grupare, sunt coproprietari ai imobilului în care Consiliul judeţean deţine mai multe bunuri 
spaţii, propun prelungirea termenului de închiriere până la data de 01 iunie 2021 pentru cele 
două bunuri - spaţii de la subsolul imobilului din Municipiul Alba Iulia, str. Basarbiei, nr. 5 A, 
proprietate privată a judeţului Alba. 
 De asemenea, Consiliul Județean Alba a aprobat un Regulament de închiriere a bunurilor 
imobile din domeniul public sau privat al UAT Județul Alba, prin Hotărîrea Consiliului Județean 
Alba nr. 46/2020 care specifiă la art. 4 următoarele: 
 “Art. 4. (1)  Închirierea se face în baza unui contract de închiriere, prin care UAT - Județul 
Alba, prin Consiliul Județean Alba sau instituțiile aflate sub autoritatea Consiliului Județean 
Alba - în calitate de locator, transmite pentru o perioadă determinată, unei alte persoane (fizică 
sau juridică) - numită locatar, dreptul și obligația de folosință a unui bun imobil, în schimbul 
unei chirii. 
   (2) Calitatea de locatar (chiriaș) o poate avea orice persoană fizică sau juridică, 
română sau străină, în condițiile legislației naționale și ale prezentului regulament. 
   (3) Sumele obținute prin închirierea bunurilor imobile proprietate publică sau 
privată a UAT - Județul Alba se vor face venit la bugetul Județului Alba. 

  (4) Modul de calcul și modul de plată a chiriei se stabilesc în conformitate cu 
prevederile art. 6 din prezentul regulament.” 

Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. în vedere prevederile art. 173 alin. 1 
lit. c,  art. 182 alin.(1) si alin. (4), art. 196 alin.(1) lit. a), din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora consiliul 
judeţean îndeplineşte atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului şi poate hotărî ca 
bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, sa fie concesionate ori sa fie închiriate în 
condiţiile legii, va permite va permite prelungirea duratei Contractului de închiriere nr. 
6647/01.06.2010 cu doamna Rodica Oniga în calitate de reprezentant al Convenţiei de grupare a 
cabinetelor medicale stomoatologice individuale, până la data de 01 iunie 2021.       

 
 

 
DIRECTOR EXECUTIV, 

Ioan BODEA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Şef serviciu, 
               Paul Silviu TODORAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, Andreea Maria Babin 
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