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HOTĂRÂREA NR. 90 

din 27 mai 2021 

privind atribuirea pe perioadă determinată a licențelor de traseu pentru 2 trasee, cuprinse 

în Programul județean de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate 

 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând referatul de aprobare nr.13360/20.05.2021 al Președintelui Consiliului Județean 

Mureș, raportul de specialitate nr. 13443/21.05.2021 al Autorității județene de transport 

public, raportul Serviciului juridic nr. 13486/21.05.2021, precum şi avizul comisiilor de 

specialitate. 

Având în vedere prevederile: 

- Legii nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ - 

teritoriale, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 55 din 25.03.2021 privind stabilirea unor măsuri 

pentru asigurarea în continuare a transportului public judeţean de persoane prin curse 

regulate, în judeţul Mureș, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2020, 

Ținând cont de Raportul procedurii nr. 11496 din 28.04.2021, întocmit de Comisia de 

evaluare a ofertelor numită prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Mureș 

nr. 151 din 22.04.2021. 

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. „d”, coroborate cu cele ale alin. (5) 

lit. „m”, și ale art. 182 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.1. (1) Se aprobă atribuirea pe o perioadă determinată, până la data finalizării 

procedurilor pentru încheierea contractelor de delegare a gestiunii serviciului prin 

procedură competitivă, dar nu mai mult de 31 decembrie 2021, a licențelor de traseu 

aferente unui număr de 2 trasee cuprinse în Programul județean de transport rutier contra 

cost de persoane prin servicii regulate, pentru perioada 2013 - 2023, după cum urmează: 

a) traseul 096 Târnăveni – Crăiești, către operatorul de transport rutier TAR S.A.; 

b) traseul 062 Târgu Mureș - Porumbeni, către operatorul de transport rutier KARINCON 

S.R.L. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Autorității județene de transport public din cadrul 

Direcției economice a Consiliului Judeţean Mureş, care răspunde de aducerea sa la 

îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE 
Péter Ferenc 

                            Contrasemnează 
SECRETAR GENERAL 

Paul Cosma 
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REFERAT DE APROBARE 

privind atribuirea pe perioadă determinată a licențelor de traseu pentru 2 

trasee, cuprinse în Programul județean de transport rutier contra cost de 

persoane prin servicii regulate 

 

În conformitate cu prevederile art. 16 și următoarele din Legea nr. 92/ 2007 a 

serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu 

modificările și completările ulterioare, consiliile județene au obligația de a asigura, 

organiza, reglementa, coordona și controla prestarea serviciilor publice de transport 

desfășurat pe raza administrativ-teritorială a acestora, având ca atribuții, printre 

altele, actualizarea periodică a traseelor și programelor de transport, în funcție de 

necesitățile de deplasare ale populației. 

În considerarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 55 din 25.03.2021 privind 

stabilirea unor măsuri pentru asigurarea în continuare a transportului public 

județean de persoane prin curse regulate, în județul Mureș, conform Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 70/2020, Consiliul Județean Mureș a organizat o procedură 

de atribuire, pe perioadă determinată, până la data finalizării procedurilor pentru 

încheierea contractelor de delegare a gestiunii serviciului prin procedură 

competitivă, dar nu mai mult de 31 decembrie 2021, a traseelor județene la care au 

renunțat operatorii de transport rutier precum și a traseelor pentru care nu au fost 

depuse solicitări de prelungire. 

În conformitate cu criteriile de evaluare și metodologia de punctare, prin Raportul 

procedurii nr. 11496 din 28.04.2021 întocmit de comisia de evaluare a ofertelor 

numită prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Mureș nr. 151 din 22 aprilie 

2021, au fost declarați câștigători următorii operatori de transport: 

 1). TAR S.A., pentru traseul: 096 Târnăveni – Crăiești. 

 2). KARINCON S.R.L., pentru traseul: 062 Târgu Mureș - Porumbeni. 

Potrivit dispozițiilor legale în vigoare, atribuirea licențelor de traseu se face prin 

hotărâre a consiliului județean, drept pentru care propunem atribuirea licențelor 

de traseu, pentru o perioadă determinată, celor doi operatori de transport rutier 

mai sus-menționați. 

Având în vedere cele prezentate, supunem spre dezbatere și aprobare proiectul de 

hotărâre alăturat. 

 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 

   Nr. 13360/20.05.2021 

  Dosar  IX. B/1 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind atribuirea pe perioadă determinată a licențelor 

de traseu pentru 2 trasee, cuprinse în Programul județean de transport rutier 

contra cost de persoane prin servicii regulate 

 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 16 și următoarele din Legea nr. 92/ 2007 a 

serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu 

modificările și completările ulterioare, consiliile județene au obligația de a asigura, 

organiza, reglementa, coordona și controla prestarea serviciilor publice de transport 

desfășurat pe raza administrativ-teritorială a acestora, având ca atribuții, printre 

altele, actualizarea periodică a traseelor și programelor de transport, în funcție de 

necesitățile de deplasare ale populației. 

Conform anunțului public înregistrat sub nr. 10068/14.04.2021, Consiliul Județean 

Mureș a organizat o procedură de atribuire,  pe perioadă determinată, pâna la data 

de 31.12.2021, a traseelor județene la care au renunțat operatorii de transport 

rutier precum și a traseelor pentru care nu au fost depuse solicitări de prelungire, în 

conformitate cu Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 55 din 25.03.2021 privind 

aprobarea Procedurii de atribuire, pe perioadă determinată, pâna la data de 

31.12.2021, a traseelor județene din Programul județean de transport rutier contra 

cost de persoane prin servicii regulate, pentru perioada 2013 – 2023. 

Anunțul privind organizarea procedurii de atribuire a fost publicat în data de 

14.04.2021 pe pagina de web: cjmures.ro la secțiunea Autoritatea Județeană de 

Transport, iar aceasta s-a desfășurat în perioada 26.04.2021 - 05.05.2021. 

 

Criteriile de evaluare a operatorilor de transport şi punctajele care se acordă în cazul 

atribuirii traseelor judeţene și Metodologia de punctare privind criteriile de evaluare a 

operatorului de transport sunt cele prevăzute în Anexa nr. 3 și Anexa nr.4 la Normele 

metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea 

transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean, 

aprobate prin Ordinul MT/MDRAP nr.1158/2336/12.08.2019. 

Ca răspuns la anunțul public nr. 10068/2021, au depus solicitări următorii operatori de 

transport, respectând termenul limită de depunere, respectiv data de 26.04.2021, ora 

15:30. 

    Nr. 13443/21.05.2021 

   Dosar IX.B/1 
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1) Pentru traseul: 096 Târnăveni – Crăiești:  

- SC TAR  SA, Cod unic de înregistrare RO1245785, localitatea Târnăveni, județul 

Mureș, nr. de înregistrare 11246/26.04.2021; 

2) Pentru traseul 062 Tg.Mureș - Porumbeni: 

- SC KARINCON SRL, Cod unic de înregistrare RO1204017, localitatea Târgu Mureș, 

județul Mureș, nr. de înregistrare 11277/26.04.2021; 

 

Prin procesul verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor nr. 11317/27.04.2021, 

comisia de evaluare a ofertelor - constituită prin Dispoziția Președintelui Consiliului 

Județean Mureș nr. 151/2021 - a constatat existența și conformitatea tuturor 

documentelor solicitate pentru 2 trasee supuse atribuirii. 

În conformitate cu criteriile de evaluare și metodologia de punctare, comisia de 

evaluare a ofertelor, a stabilit, potrivit procesului verbal nr. 11336/27.04.2021, 

atribuirea a 2 trasee următorilor operatori de transport rutier: 

3) 1) Pentru traseul: 096 Târnăveni – Crăiești:  

- SC TAR  SA, Cod unic de înregistrare RO1245785, localitatea Târnăveni, județul 

Mureș, cu mijlocul de transport: 

  MS - 76 - TAR /49 locuri/25 puncte, 

2) Pentru traseul 062 Tg.Mureș - Porumbeni: 

- SC KARINCON SRL, Cod unic de înregistrare RO1204017, localitatea Târgu Mureș, 

județul Mureș, cu mijlocul de transport: 

  MS -15 - MYZ /73 locuri/6 puncte, 
 

Potrivit dispozițiilor art. 24 alin. (1) din Normele metodologice privind aplicarea 

prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transportului rutier contra cost 

de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean, aprobate prin Ordinul comun nr. 

1158/2336 din 2019 al minstrului transporturilor şi al viceprim - ministrului, ministrul 

dezvoltării regionale și administraţiei publice, atribuirea licențelor de traseu se face 

prin hotărâre a consiliului județean. 

Luând în considerare cele menționate anterior, proiectul de hotărâre privind atribuirea 

pâna la data de 31.12.2021, a licenţelor de traseu aferente unui număr de 2 trasee, 

cuprinse în Programul județean de transport rutier contra cost de persoane prin 

servicii regulate, pentru perioada 2013 - 2023, la care operatorii de transport anteriori 

au renunţat poate fi supus dezbaterii și aprobării de către Consiliul Județean Mureș. 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Alin Mărginean 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
Întocmit: Ovidiu Necșulescu 
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RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind atribuirea pe perioadă determinată a licențelor de 

traseu pentru 2 trasee, cuprinse în Programul județean de transport rutier contra 

cost de persoane prin servicii regulate 

 

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș, cu 

Referatul de aprobare nr.13360 din 20.05.2021 și în considerarea celor reținute înRaportul 

de specialitate al Autorității Județene de Transport Public, 

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 rezultă că, în speță, sunt 

incidente prevederileLegii nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în 

unitățile administrativ - teritoriale,ale Regulamentului pentru efectuarea serviciului de 

transport public județean de persoaneprin curse regulate, în județul Mureș aprobat prin 

HCJMnr. 46 din 27.03.2008, cu modificările și completările ulterioare, ale Programului 

județean de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, pentru 

perioada 2013 – 2023, aprobat prin HCJM nr.150 din 29.11.2012, toate cu modificările și 

completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 55 din 

25.03.2021privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea în continuare a transportului 

public județean de persoane prin curse regulate, în județul Mureș, conform Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.70/2020. 

Legea nr. 92/2007 stabilește cadrul juridic și instituțional unitar, obiectivele, 

competențele, atribuțiile și instrumentele specifice necesare înființării, organizării, 

autorizării, gestionării, finanțării, exploatării, monitorizării și controlului funcționării 

serviciilor publice de transport în județe. 

În aplicarea acestui act normativ, Consiliul Județean Mureș aadoptat Hotărârea nr. 55 din 

25.03.2021, prin care a aprobatinițierea atribuirii contractelor de delegare a gestiunii 

serviciului detransport public județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială 

decompetență a Județului Mureș pentru traseele neoperate din Programul județean 

detransport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate pentru perioada 2013 - 

2023 până la data finalizării procedurilor pentru încheierea contractelor dedelegare a 

gestiunii serviciului prin procedură competitivă, dar nu mai mult de 31decembrie 2021. 

În urma derulării procedurii de atribuire, comisia de evaluare a ofertelor – constituităprin 

Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Mureș nr. 151 din 22.04.2020, a 

   Nr. 13486/21.05.2021 

   Dosar nr. VI/D/1 
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constatatexistența și conformitatea tuturor documentelor solicitate pentru două trasee, 

respectiv pentru traseul 096 Târnăveni – Crăiești, și pentru traseul 062 Tg.Mureș – 

Porumbeni, potrivit procesului verbal nr. 11317 din 27.04.2021 al ședinței de deschidere 

aofertelor. 

Astfel, având în vedere Criteriile de evaluare și metodologia de punctare, prinRaportul 

procedurii nr. 11496 din 28.04.2021comisia de evaluare a ofertelor a declarat câștigători 

următorii operatori de transport: 

- TAR S.A.pentru traseul 096 Târnăveni – Crăiești, operatorul de transport rutier; 

- KARINCON S.R.L.pentru traseul 062 Târgu Mureș– Porumbeni. 

Rezultatele atribuirii licențelor de traseu nu au fost contestate în termenul de 2 zile de la 

afișarea rezultatelor, conform Cap. VI, pct. 4.1 Procedura de contestare din Instrucțiuni 

către ofertanți/ parpticipanțipentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca 

obiect „Delegarea gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse 

regulate în aria teritorială de competență a JUDEȚULUI MUREȘ”, aprobat prin HCJM nr. 

55/2021. 

Conform prevederilor art. 17, alin. (1), lit. „p” din Legea nr. 92/2007, consiliile 

județene„aprobă atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea serviciului public de 

transport de persoane prin curse regulate”la nivel județean. 

Potrivit art. 37, alin. (1) din același act normativ, „licența de traseu reprezintă actul 

tehnic și juridic emis de o autoritate locală competentă ca anexă la […] contractul de 

delegare a gestiunii, opozabilă față de organele cu atribuții de control în trafic, care 

atestă dreptul unui operator de serviciu public de a presta pe un anumit traseu servicii 

publice regulate de transport rutier cu autobuze sau autocare”. 

Astfel, în ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, arătăm 

că potrivit prevederilorart. 173, alin. (1), lit. „d” coroborate cu cele ale alin. (5), 

lit. „m” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, în cadrul atribuțiilor privind gestionarea serviciilor 

publice de interes județean, consiliile județene asigură, potrivit competențelor sale și în 

condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean 

privind serviciile comunitare de utilitate publică de interes județean. 

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, republicată, cu modificările si completările ulterioare. 

Față de argumentele anterior expuse, opinăm că proiectul de hotărâreprivind atribuirea pe 

o perioadă determinată a licențelor de traseu aferente unui număr de 2 trasee, cuprinse în 

Programul județean de transport rutier contra cost de persoane prin servicii 

regulateîndeplinește condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului 

Consiliului Județean Mureș ulterior avizării de către comisiile de specialitate nominalizate 

în condițiile art. 136, alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

 

Director executiv 

Genica Nemeș 

Întocmit: Kakasi Andras  

Verificat: Adriana Farkas – Șef Serviciu 



Consiliul Județean Mureș
Direcția Tehnică
Serviciul Investiții și achiziții Publice 
Compartimentul achiziții Publice

Nr.

Dosar XII C/1

APROB 

p\ PREȘEDINTE 

 

Szász^oltán Tibor 

 

ADMINISTRATOR PUBLIC

Raportul procedurii
pUDErE./:

Procedura de atribuire, pe perioadă determinată până la data de 
31.12.2021, a traseelor județene la care au renunțat operatorii de 

transport rutier, precum și a traseelor pentru care nu au fost depuse 
solicitări de prelungire, în conformitate cu Hotărârea Consiliului 

Județean Mureș nr. 55/25.03.2021 privind stabilirea unor măsuri pentru 
asigurarea în continuare a transportului public județean de persoane 

prin curse regulate, în județul Mureș, conform OUG 70/2020

1. Referințe:

Procedura de atribuire pe perioadă determinată până la data de 31.12.2021, a 
traseelor județene la care au renunțat operatorii de transport rutier, precum și a 
traseelor pentru care nu au fost depuse solicitări de prelungire, pe bază de anunț 
public, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 55/25.03.2021.

Anunțul privind organizarea procedurii de atribuire a traseelor județene, pe 
perioadă determinată până la data de 31.12.2021, a traseelor județene la care au 
renunțat operatorii de transport rutier precum și a traseelor pentru care nu au 
fost depuse solicitări de prelungire, înregistrat la Consiliul Județean Mureș cu nr. 
10068 a fost publicat în data de 14.04.2021 pe pagina de web:cjmures.ro la 
secțiunea Autoritatea Județeană de Transport.

Denumirea și codul traseelor propuse spre atribuire:

1. Cod traseu 008 Tg.Mureș - Tg.Mureș

2. Cod traseu 031 Tg.Mureș - Roteni

3. Cod traseu 035 Tg.Mureș - Sâmbriaș

4. Cod traseu 046 Tg.Mureș - Teleac

5. Cod traseu 052 Tg.Mureș - Tg.Mureș

6. Cod traseu 062 Tg.Mureș - Porumbeni

7. Cod traseu 068 Tg.Mureș - BărdestiT
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8. Cod traseu 082 Tg.Mureș - Vălureni

9. Cod traseu 083 Tg.Mureș ■ Cristesti

10. Cod traseu 090 lernut - Sălcud

11. Cod traseu 092 Târnăveni - Băgaciu

12. Cod traseu 094 Târnăveni - Cund

13. Cod traseu 095 Târnăveni - Tg.Mureș

14. Cod traseu 096 Târnăveni - C răi ești

15. Cod traseu 097 Târnăveni - Delenii

16. Cod traseu 098 Târnăveni - Idiciu

17. Cod traseu 100 Târnăveni - Bahnea

18. Cod traseu 146 Luduș - Ozd (Gâmbuț)

19. Cod traseu 157 Tg.Mureș - Aeroport

20. Cod traseu 161 Sighișoara - Vulcan-Daia

21. Cod traseu 164 Miercurea -
Nirajului - Sovata

22. Cod traseu 165 Tg.Mureș - Corunca Vațman

23. Cod traseu 167 Târnăveni - Ădămuș

2.Informații generale despre procedura de atribuire

2.1 Legislația aplicabilă

Procedura de atribuire s-a organizat în conformitate cu prevederile:

> Ordonanță de urgență nr. 70 din 14 mai 2020 privind reglementarea unor 
măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației 
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SĂRS-CoV-2, 
pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, 
precum și a altor acte normative;

> Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007;

> Legea nr. 92 din 10 aprilie 2007 a serviciilor publice de transport persoane 
în unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările 
ulterioare;

> Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările 
ulterioare;

> Ordinul comun al ministrului transporturilor, infrastructurii și 
comunicațiilor, ministrului afacerilor interne si ministrului sănătății nr. 
1082/97/1112/2020, privind măsuri și reguli în domeniul transporturilor, pe 
perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19;

> Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 55 din 25.03.2021 privind 
stabilirea unor măsuri pentru asigurarea în continuare a transportului 
public județean de persoane prin curse regulate, în județul Mureș,
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2.2 Procedura de atribuire

Procedură de atribuire directă conform Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 55 
din 25.03.2021 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea în continuare a 
transportului public județean de persoane prin curse regulate.

3.Modul de desfășurare a procedurii de atribuire

Procedură offline, la sediul Consiliului Județean Mureș, Piața Victoriei, nr.1, jud. 
Mureș.

3.1 Deschiderea ofertelor

Deschiderea ofertelor a avut loc la sediul Consiliului Județean Mureș, nr.1, et.ll, 
sala mică de ședințe, camera nr.132, județul Mureș în data de 27.04.2021, ora 
8:30.

Ășa cum rezultă din procesul verbal de deschidere a ofertelor depuse, nr. 11317/ 
27.04.2021, au depus ofertă următorii operatori de transport:

1) Pentru traseul 096 Târnăveni - Crăiești:

> SC TĂR SĂ, Cod unic de înregistrare RO1245785, localitatea Târnăveni, 
județul Mureș, nr. de înregistrare 11246/26.04.2021

2) Pentru traseul 062 Târgu Mureș - Porumbeni:

> SC KARINCON SRL, Cod unic de înregistrare R01204017, localitatea Târgu 
Mureș, județul Mureș, nr. de înregistrare 11277/26.04.2021

3.2 Procesul de evaluare a ofertelor

Prin Procesul verbal al ședinței de deschidere a ofertelor nr. 11317/ 27.04.2021, 
comisia a constatat existența și conformitatea tuturor documentelor solicitate 
pentru cele două trasee supuse atribuirii.

Criteriile de evaluare ale operatorului de transport, punctajele care se acordă în 
cazul atribuirii traseelor județene și Metodologia de punctare privind criteriile de 
evaluare al operatorului de transport sunt cele prevăzute în Instrucțiunile către 
ofertanți/ parpticipanți pentru atribuirea contractului de achiziție publică având 
ca obiect „Delegarea gestiunii serviciului de transport public județean de 
persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a JUDEȚULUI 
MUREȘ”

în conformitate cu Criteriile de evaluare și metodologia de punctare, potrivit 
Procesului verbal de evaluare nr. 11336/27.04.2021, membrii comisiei de evaluare 
desemnează pentru această procedură de atribuire, următoarele oferte 
câștigătoare:
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1) Pentru traseul 096 Târnăveni - Crăiești:

> SC TĂR SĂ, Cod unic de înregistrare RO1245785, localitatea Târnăveni, 
județul Mureș, cu mijlocul de transport MS-76-TĂR /49 locuri/ care a 
obținut 25 puncte

2) Pentru traseul 062 Târgu Mureș - Porumbeni:

> SC KĂRINCON SRL, Cod unic de înregistrare R01204017, localitatea Târgu 
Mureș, județul Mureș, cu mijlocul de transport MS-15-MYZ/73 locuri/ care a 
obținut 6 puncte

Prezentul raport s-a încheiat într-un singur exemplar original.

Comisia de evaluare

Președinte fără drept de vot:

1. Kárpáti Andrea Laura

Membri:

3. Axente lulia.

4. losub Li liana.

2. Necșulescu Ovi di u.

4/4
România, 540026 Tîrgu Mureș, județul Mureș, Piața Victoriei nr.1
Telefon: 0265-263.211 Fax:0265-268.718 e-mail: cjmures@cjmures.ro www.cjmures.ro


	hot 90
	referat aprobare
	raport spec
	raport juridic
	Raport_procedura

