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HOTĂRÂREA NR. 43
din 31 martie 2020
privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2020

Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând referatul de aprobare nr.8766/31.03.2020 al Președintelui Consiliului
Județean Mureș, raportul de specialitate al Serviciului buget nr. 8775/31.03.2020,
raportul Serviciului juridic nr.8782/31.03.2020, precum şi avizul comisiei de
specialitate,
Având în vedere prevederile art.14, alin. (4), ale art. 19, alin. (2), ale art. 26 și ale
art. 82 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 87 alin. (2), ale art.88, ale art. 135 alin. (8), ale art.173
alin.(1) lit. ”b”, coroborate cu cele ale alin.(3), lit. ”a”, precum și cu cele ale
art.182, alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ,
hotărăşte:
Art.I. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 17/2020 privind aprobarea bugetului
general al Județului Mureș pentru anul 2020 și stabilirea unor măsuri bugetare, cu
modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum
urmează:
1. Art.1 se modifică și va avea următorul conținut:
”Art.1. Se aprobă bugetul general al judeţului Mureş pe anul 2020 la venituri în sumă
de 798.040.000 lei şi la cheltuieli în sumă de 899.540.000 lei, conform anexei
nr.1/c.”
2. Art.5 se modifică și va avea următorul conținut:
”Art.5. Se aprobă bugetul propriu al Consiliului Județean Mureș şi al
instituţiilor finanţate integral sau parţial din bugetul judeţului Mureş, cu detalierea
cheltuielilor pe articole şi alineate, conform anexelor nr. 3, de la nr. 3/1 până la
3/193.”
3. Anexele nr. 1/b, 2/b, 2/1/a, 2/2/b, 3/14/b, 3/15, 3/26, 3/28, 3/29, 3/36/a,
3/37, 3/38, 3/39/a, 3/41, 3/42, 3/43, 3/44, 3/45, 3/46, 3/47, 3/48, 3/49, 3/50,
3/51, 3/52/a, 3/53/a, 3/54/a, 3/56, 3/57, 3/58, 3/59, 3/60, 3/61, 3/62, 3/63,
3/64, 3/71/a, 3/90, 3/93, 3/95, 3/98, 3/99, 3/100, 3/101, 3/102, 3/103, 3/104,
3/105, 3/106, 3/107, 3/108, 3/109, 3/110, 3/111, 3/112, 3/113, 3/114, 3/115,
3/116, 3/117, 3/118, 3/119, 3/120, 3/121, 3/122, 3/123, 3/124, 3/125, 3/126,
3/127, 3/128, 3/129, 3/130, 3/131, 3/132, 3/133, 3/134, 3/135, 3/136, 3/137,
3/138, 3/139, 3/140, 3/141, 3/142, 3/143, 3/144, 3/145, 3/146, 3/147, 3/148,
3/149, 3/150, 3/151, 3/152, 3/153, 3/154, 3/155, 3/156, 3/157, 3/158, 3/159,
3/160, 3/161, 3/162, 3/163. 3/164, 3/165, 3/166, 3/167, 3/168, 3/169, 3/170,
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3/171, 3/172. 3/173, 3/174, 3/175, 3/176, 3/177, 3/178, 3/179, 3/180, 3/181.
3/182, 3/183, 3/184, 3/185, 3/186, 3/187, 3/188, 3/189, 3/190, 4/b, 5/1/b, 5/2/a,
7/b şi 8/a se modifică și se înlocuiesc cu anexele 1/c, 2/c, 2/1/b, 2/2/c, 3/14/c,
3/15/a, 3/26/a, 3/28/a, 3/29/a, 3/36/b, 3/37/a, 3/38/a, 3/39/b, 3/41/a, 3/42/a,
3/43/a, 3/44/a, 3/45/a, 3/46/a, 3/47/a, 3/48/a, 3/49/a, 3/50/a, 3/51/a, 3/52/b,
3/53/b, 3/54/b, 3/56/a, 3/57/a, 3/58/a, 3/59/a, 3/60/a, 3/61/a, 3/62/a, 3/63/a,
3/64/a, 3/71/b, 3/90/a, 3/93/a, 3/95/a, 3/98/a, 3/99/a, 3/100/a, 3/101/a,
3/102/a, 3/103/a, 3/104/a, 3/105/a, 3/106/a, 3/107/a, 3/108/a, 3/109/a,
3/110/a, 3/111/a, 3/112/a, 3/113/a, 3/114/a, 3/115/a, 3/116/a, 3/117/a,
3/118/a, 3/119/a, 3/120/a, 3/121/a, 3/122/a, 3/123/a, 3/124/a, 3/125/a,
3/126/a, 3/127/a, 3/128/a, 3/129/a, 3/130/a, 3/131/a, 3/132/a, 3/133/a,
3/134/a, 3/135/a, 3/136/a, 3/137/a, 3/138/a, 3/139/a, 3/140/a,
3/141/a,
3/142/a, 3/143/a, 3/144/a, 3/145/a, 3/146/a, 3/147/a, 3/148/a, 3/149/a,
3/150/a, 3/151/a, 3/152/a, 3/153/a, 3/154/a, 3/155/a, 3/156/a, 3/157/a,
3/158/a, 3/159/a, 3/160/a, 3/161/a, 3/162/a, 3/163/a. 3/164/a, 3/165/a,
3/166/a, 3/167/a, 3/168/a, 3/169/a, 3/170/a, 3/171/a, 3/172/a. 3/173/a,
3/174/a, 3/175/a, 3/176/a, 3/177/a, 3/178/a, 3/179/a, 3/180/a, 3/181/a.
3/182/a, 3/183/a, 3/184/a, 3/185/a, 3/186/a, 3/187/a, 3/188/a, 3/189/a,
3/190/a, 4/c, 5/1/c, 5/2/b, 7/c şi 8/b care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
4. După anexa nr.3/191 se introduc două anexe noi, nr. 3/192 şi 3/193.
Art.II. Anexele nr. 1/c, 2/c, 2/1/b, 2/2/c, 3/14/c, 3/15/a, 3/26/a, 3/28/a, 3/29/a,
3/36/b, 3/37/a, 3/38/a, 3/39/b, 3/41/a, 3/42/a, 3/43/a, 3/44/a, 3/45/a, 3/46/a,
3/47/a, 3/48/a, 3/49/a, 3/50/a, 3/51/a, 3/52/b, 3/53/b, 3/54/b, 3/56/a, 3/57/a,
3/58/a, 3/59/a, 3/60/a, 3/61/a, 3/62/a, 3/63/a, 3/64/a, 3/71/b, 3/90/a, 3/93/a,
3/95/a, 3/98/a, 3/99/a, 3/100/a, 3/101/a, 3/102/a, 3/103/a, 3/104/a, 3/105/a,
3/106/a, 3/107/a, 3/108/a, 3/109/a, 3/110/a, 3/111/a, 3/112/a, 3/113/a,
3/114/a, 3/115/a, 3/116/a, 3/117/a, 3/118/a, 3/119/a, 3/120/a, 3/121/a,
3/122/a, 3/123/a, 3/124/a, 3/125/a, 3/126/a, 3/127/a, 3/128/a, 3/129/a,
3/130/a, 3/131/a, 3/132/a, 3/133/a, 3/134/a, 3/135/a, 3/136/a, 3/137/a,
3/138/a, 3/139/a, 3/140/a,
3/141/a, 3/142/a, 3/143/a, 3/144/a, 3/145/a,
3/146/a, 3/147/a, 3/148/a, 3/149/a, 3/150/a, 3/151/a, 3/152/a, 3/153/a,
3/154/a, 3/155/a, 3/156/a, 3/157/a, 3/158/a, 3/159/a, 3/160/a, 3/161/a,
3/162/a, 3/163/a. 3/164/a, 3/165/a, 3/166/a, 3/167/a, 3/168/a, 3/169/a,
3/170/a, 3/171/a, 3/172/a. 3/173/a, 3/174/a, 3/175/a, 3/176/a, 3/177/a,
3/178/a, 3/179/a, 3/180/a, 3/181/a. 3/182/a, 3/183/a, 3/184/a, 3/185/a,
3/186/a, 3/187/a, 3/188/a, 3/189/a, 3/190/a, 3/192, 3/193, 4/c, 5/1/c, 5/2/b, 7/c
şi 8/b fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.III. Procedurile de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabile, inițiate
în baza Programului aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean nr.23/20.02.2020
pentru domeniile cultură, culte, sport și activități de tineret, se anulează.
Art.IV. Se ia act de inițierea procedurii de investiții aferente ”Desființării corpuri C6,
C8, C9, Extindere Secție a Spitalului Clinic Județean Mureș, Amenajare acces auto și
curte interioară”, pentru care se mandatează Președintele Consiliului Județean
Mureș pentru îndeplinirea procedurilor legale.
Art.V. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.159/2019 privind utilizarea în
anul 2020 a excedentului cumulat al anilor precedenți pentru acoperirea
golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare și finanțarea secțiunii de
dezvoltare, se modifică după cum urmează:
1.

Art. 1 se modifică și va avea următorul conținut:

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````

```````````

3/3

”Art.1. Se aprobă utilizarea în anul 2020 a sumei de 86.724.000 lei din excedentul
cumulat al anilor precedenți pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare.
2. Art. 2 se modifică și va avea următorul conținut:
”Art.2. Se aprobă utilizarea în anul 2020 a sumei de 14.776.000 lei din excedentul
cumulat al anilor precedenți pentru finanțarea secțiunii de funcționare.”
Art.VI. Prezenta hotărâre se va comunica instituțiilor subordonate, direcţiilor,
serviciilor şi compartimentelor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean
Mureş, care răspund de ducerea sa la îndeplinire.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc
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Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Paul Cosma
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Nr. 8766/31.03.2020

REFERAT DE APROBARE
privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2020
În conformitate cu prevederile articolului 19 din Legea nr.273/2006 privind finanțele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Mureș,
ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite,
poate aproba modificarea și completarea bugetului propriu.
Având în vedere contextul epidemiologic privind infecția cu virusul COVID 19,
Consiliulul Judeţean Mureş a primit o serie de solicitări privind acordarea unor sume
după cum urmeză:
-

1.000.000 lei pentru asigurarea în regim de urgenţă a materialelor sanitare
necesare, respectiv realocarea unor sume în cadrul programului de reparaţii
pentru Spitalul Clinic Județean Mureș;

-

500.000 lei pentru achiziţia de medicamente, materiale igienico-sanitare,
dezinfectanţi şi prestări servicii de către Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecție a Copilului Mureș;

-

276.000 lei pentru activităţile desfăşurate de către Asociaţia SOLIDARIS constând
în servicii oferite persoanelor în situaţia de autoizolare;

-

asigurarea de echipament profesional de dezinfecţie biologică şi soluţie aferentă
acestuia în valoare de 48.800 lei necesare protecţiei personalului la intervenţiile
la persoanele suspecte/ confirmate cu virusul COVID 19.

Totodată, datorită declarării stării de urgenţă pe teritoriul României a survenit
imposibilitatea de desfăşurare pe durata acesteia a unor activităţi aprobate prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 22/2020 pentru aprobarea participării
Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi
culturale şi sociale de interes public judeţean, cu modificările şi completările
ulterioare, respectiv necesitatea realocării fondurilor către domenii relevante în
raport cu sănătatea populaţiei. În aceste condiţii, sumele aprobate prin hotărârea
susmenţionată, exceptând cele aferente unor acţiuni deja iniţiate, nu se mai
justifică, acestea fiind redistribuite pentru acoperirea necesarului suplimentar de
finanţare solicitat.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc
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Nr.8775/31.03.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul
2020

În conformitate cu prevederile articolului 19 din Legea nr.273/2006 privind
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul
Județean Mureș, ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor
principali de credite,poate aproba modificarea și completarea bugetului
propriu.
Având în vedere contextul epidemiologic privind infecția cu virusul COVID 19,
Spitalul Clinic Județean Mureș, prin adresele nr. 8261/25.03.2020 şi
8629/30.03.2020, solicită acordarea sumei de 1.000.000 lei pentru asigurarea
în regim de urgenţă a materialelor sanitare necesare, respectiv realocarea unor
sume în cadrul programului de reparaţii. De asemenea, Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecție a Copilului Mureș solicită, prin adresa
8543/30.03.2020, acordarea sumei de 500.000 lei pentru achiziţia de
medicamente, materiale igienico-sanitare, dezinfectanţi şi prestări servicii.
Prin adresa nr.8663/30.03.2020, Spitalul Municipal ”Dr.Gheorghe Marinescu”
solicită suplimentarea listei de investiții aferente anului 2020 cu suma de
15.000 lei precum și suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli cu suma
de 300.000 lei din bugetul județean, pentru cheltuieli materiale în contextul
epidemiologic privind infecția cu virusul COVID 19.
Prin adresa nr. 8143/24.03.2020 Asociaţia SOLIDARIS solicită acordarea sumei
de 276.000lei pentru logistica, consumabilele, echipamentele de protecţie şi
dezinfecţie necesare în cadrul activităţilor desfăşurate de către aceasta,
constând în servicii oferite persoanelor în situaţia de autoizolare în contextul
epidemiologic privind infecția cu virusul COVID 19.
Prin adresa nr. 8399/26.03.2020, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
„Horea” al Judeţului Mureş solicită asigurarea de echipament profesional de
dezinfecţie biologică şi soluţie aferentă acestuia în valoare de 48.800 lei
necesare protecţiei personalului la intervenţiile la persoanele suspecte/
confirmate cu virusul COVID 19.
Procedurile de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă iniţiate în
baza Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.22/2020 pentru aprobarea
participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi
finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean, cu
modificările şi completările ulterioare,precum și procedurile de atribuire a
contractelor de finanțare nerambursabile inițiate prin Hotărârea Consiliului
Județean Mureș nr.23/2020 nu se mai justifică, din următoarele considerente:
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-

imposibilitatea asigurării unui tratament egal potenţialilor participanţi în
condiţiile în care, corespunzător situaţiei de urgenţă declarate pe teritoriul
României, pe durata acesteia activităţile nu pot fi desfăşurate;
necesitatea realocării fondurilor către domenii relevante în raport cu
sănătatea populaţiei;
întrucât starea de urgență decretată și contextul epidemiologic actual nu
mai înscriu în rândul priorităților de primă urgență lucrările de
construire/reabilitare/renovare a unităților de cult.

Sumele suplimentare solicitate vor fi acoperite din sumele disponibilizate ca
urmare imposibilităţii de realizare a acţiunilor aprobate prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Mureş nr.22/2020 pentru aprobarea participării Consiliului
Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi
culturale şi sociale de interes public judeţean, cu modificările şi completările
ulterioare.
De asemenea, se ia act de inițierea procedurii de investiții aferente
”Desființării corpuri C6, C8, C9, Extindere Secție a Spitalului Clinic Județean
Mureș, Amenajare acces auto și curte interioară”, pentru care se impune
mandatarea Președintelui Consiliului Județean Mureș pentru îndeplinirea
procedurilor legale.
Modificările amintite se regăsesc în anexele Anexele nr. 1/c, 2/c, 2/1/b,
2/2/c, 3/14/c, 3/15/a, 3/26/a, 3/28/a, 3/29/a, 3/36/b, 3/37/a, 3/38/a,
3/39/b, 3/41/a, 3/42/a, 3/43/a, 3/44/a, 3/45/a, 3/46/a, 3/47/a, 3/48/a,
3/49/a, 3/50/a, 3/51/a, 3/52/b, 3/53/b, 3/54/b, 3/56/a, 3/57/a, 3/58/a,
3/59/a, 3/60/a, 3/61/a, 3/62/a, 3/63/a, 3/64/a, 3/71/b, 3/90/a, 3/93/a,
3/95/a, 3/98/a, 3/99/a, 3/100/a, 3/101/a, 3/102/a, 3/103/a, 3/104/a,
3/105/a, 3/106/a, 3/107/a, 3/108/a, 3/109/a, 3/110/a, 3/111/a, 3/112/a,
3/113/a, 3/114/a, 3/115/a, 3/116/a, 3/117/a, 3/118/a, 3/119/a, 3/120/a,
3/121/a, 3/122/a, 3/123/a, 3/124/a, 3/125/a, 3/126/a, 3/127/a, 3/128/a,
3/129/a, 3/130/a, 3/131/a, 3/132/a, 3/133/a, 3/134/a, 3/135/a, 3/136/a,
3/137/a, 3/138/a, 3/139/a, 3/140/a, 3/141/a, 3/142/a, 3/143/a, 3/144/a,
3/145/a, 3/146/a, 3/147/a, 3/148/a, 3/149/a, 3/150/a, 3/151/a, 3/152/a,
3/153/a, 3/154/a, 3/155/a, 3/156/a, 3/157/a, 3/158/a, 3/159/a, 3/160/a,
3/161/a, 3/162/a, 3/163/a. 3/164/a, 3/165/a, 3/166/a, 3/167/a, 3/168/a,
3/169/a, 3/170/a, 3/171/a, 3/172/a. 3/173/a, 3/174/a, 3/175/a, 3/176/a,
3/177/a, 3/178/a, 3/179/a, 3/180/a, 3/181/a. 3/182/a, 3/183/a, 3/184/a,
3/185/a, 3/186/a, 3/187/a, 3/188/a, 3/189/a, 3/190/a, 3/192, 3/193, 4/c,
5/1/c, 5/2/b, 7/c şi 8/b.
Din perspectiva celor de mai sus proiectul de hotărâre alăturat poate fi supus
dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Județean Mureș.

DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean

Întocmit: Gabriela Vaida
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Nr.8782/31.03.2020
Dosar nr. IX/B/1

RAPORT
privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2020
Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș cu
Referatul de aprobare nr. 8766 din 31.03.2020 și în considerarea celor reținute în Raportul
de specialitate al Direcției economice,
În conformitate cu prevederile art.45 alin.(4) din Regulamentul de organizare și funcționare
al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.115 din 26.09.2019, am procedat la
verificarea legislației primare și secundare în aplicarea căreia este elaborat proiectul,
corespondența cu normele de competență incidente activității autorității deliberative și
respectarea normelor de tehnică legislativă, sens în care s-a întocmit prezentul raport, prin
care precizăm următoarele:
Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, în adoptarea
actului administrativ sunt incidente prevederile art. 14 alin.(4), ale 19 alin.(2), ale art.26,
ale 39 alin.(3), ale 82 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art.87 alin.(2), art.88, 173 alin.(1), lit.”b”
coroborate cu cele ale alin.(3), lit.”a” din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul
administrativ.
Conform prevederilor art.88 din O.U.G nr.57/2019, ”bugetele locale ale
unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale se elaborează, se aprobă, se execută şi
se raportează în condiţiile legii care reglementează finanţele publice locale”.
Astfel, potrivit prevederilor art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice
locale, cu modificările și completările ulterioare, ”pe parcursul exerciţiului bugetar,
autorităţile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi
b), în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de rectificare a bugetului
de stat, precum şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali
de credite. Rectificărilor bugetelor locale li se vor aplica aceleaşi proceduri ca şi aprobării
iniţiale a acestora, cu excepţia termenelor din calendarul bugetar”.
Din raportul de specialitate întocmit de Direcția Economică reiese că prin actul
administrativ supus aprobării se propune rectificarea bugetului general al Județului Mureș
pentru anul 2020, având în vedere următoarele:
 adresele nr.8261/25.03.2020 și nr.8629/30.03.2020 a Spitalului Clinic Județean
Mureș prin care solicită acordarea sumei de 1.000.000 lei pentru asigurarea în regim de

urgență a materialelor sanitare necesare, respectiv realocarea unor sume în cadrul
programului de reparații;
 adresa nr.8543/30.03.2020 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Mureș prin care solicită alocarea sumei de 500.000 lei pentru achiziția de
medicamente, materiale igienico sanitare, dezinfectanți și prestări servicii specifice
contextului pandemic actual;
 adresa nr.8663/30.03.2020 a Spitalul Municipal ”Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni
prin care solicită suplimentarea listei de investiții aferente anului 2020 cu suma de 15.000
lei, precum și suplimentarea bugetului instituției cu suma de 300.000 lei pentru cheltuieli
materiale în contextul epidemiologic actual, generat de pandemia cu COVID19.
Rectificarea bugetului se impune și în considerarea adresei nr.8143/24.03.2020 a Asociației
SOLIDARIS și a adresei nr.8399/26.03.2020 a Inspectoratului pentru Situații de Urgență
”Horea” al județului Mureș.
De asemenea, se propune rectificarea bugetului având în vedere și faptul că procedurile de
atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă în baza Hotărârii Consiliului Județean
Mureș nr.22/2020 pentru aprobarea participării Consiliului Județean Mureș la organizarea,
desfășurarea și finanțarea unor activități culturale și sociale de interes public județean, cu
modificările și completările ulterioare, precum și procedurile de atribuire a contractelor
de finanțare nerambursabile inițiate prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.23/2020,
nu se mai realizează.
În ceea ce privește normele de competență precizăm că potrivit prevederilor art.173 alin.(1)
lit.„b” din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, consiliul județean
exercită atribuții specifice privind dezvoltarea economico-socială a judeţului, iar potrivit
prevederilor alin.(3), lit.”a” aprobă, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean,
bugetul propriu al judeţului, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi
contul de încheiere a exerciţiului bugetar.
Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor art.
81-82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, cu modificările si completările ulterioare.
Din perspectiva celor mai sus arătate, apreciem că proiectul de hotărâre privind rectificarea
bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2020, poate fi supus dezbaterii și aprobării
ulterior avizării de către comisiile de specialitate nominalizate în condițiile art. 136 alin. (4)
din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ.
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