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          Proiect 

Nr.16198.19.06.2020 
Dosar IX B/1 

 

HOTĂRÂREA NR. _____ 

din ___ iunie 2020 

pentru aprobarea participării Județului Mureș la proiectul 
 EDUC - Copiii nu se ”educă” singuri! 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Referatul de aprobare nr.16186/19.06.2020 al Președintelui Consiliului 
Județean Mureș, Raportul de specialitate nr.16125/19.06.2020 al Serviciului 
administrație publică și cancelarie, Raportul Serviciului juridic nr.16246/19.06.2020, 
precum și avizul comisiilor de specialitate, 

Având în vedere solicitarea Asociației Divers nr.36/17.06.2020, înregistrată la Consiliul 
Județean Mureș sub nr.15836/17.06.2020, 

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.”e” coroborate cu cele ale alin.(7) lit.”a”, 
precum și cele ale art.182 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, 

hotărăşte: 

Art.1. Se aprobă participarea Județului Mureș la proiectul EDUC – Copiii nu se ”educă” 
singuri!, conform acordului de parteneriat cuprins în anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă cofinanțarea de 12.240 lei ce revine Județului Mureș, care reprezintă 
2% din valoarea bugetului alocat unității administrativ teritoriale prin proiect, respectiv 
612.000 lei.  

Art.3. Se mandatează Președintele Consiliului Județean Mureș să semneze acordul de 
parteneriat prevăzut la art.1. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Asociației Divers, Fundației Alpha Transilvană și 
Direcţiei juridice și administrație publică din cadrul Consiliului Județean Mureș, care 
răspund de aducerea sa la îndeplinire. 

 

 

PREŞEDINTE                      Avizat pentru legalitate 
Péter Ferenc          SECRETAR GENERAL 
                                Paul Cosma 
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REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre pentru aprobarea participării Județului Mureș la 
proiectul EDUC – Copiii nu se ”educă” singuri!  

 

 

Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu nr.15836/17.06.2020, 
Asociația Divers a propus Județului Mureș să participe în calitate de partener, alături 
de aceasta și Fundația Alpha Transilvană, la inițierea proiectului EDUC – Copiii nu se 
”educă” singuri! 

Cererea de finanțare urmează să fie depusă în cadrul apelului de finanțare Program 
pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în 
străinătate din cadrul Programului Capital Uman, Axa prioritară nr.6 - Educație și 
competențe, Prioritatea de investiții – 10.i. Reducerea și prevenirea abandonului 
școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și 
secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și 
informale pentru reintegrarea în educație și formare, Obiectiv Specific 6.3. 
Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare 
a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe 
elevii aparținând minorității rome și elevii din mediul rural/comunitățile 
dezavantajate socio-economic. 

Scopul proiectului este stimularea creșterii performanței școlare în învățământul 
pre-școlar (3-6 ani), primar (6-10 ani), gimnazial (11-14 ani) și secundar superior (14-
16 ani) pentru 270 de copii din județul Mureș ai căror părinți sunt plecați în 
străinătate. 

Proiectul are următoarele obiective: 

1. Creșterea gradului de conștientizare în rândul a cel puțin 2000 de părinți, a 
persoanelor în grija cărora rămân copiii, a specialiștilor și a publicul larg din județul 
Mureș, în ceea ce privește obligațiile legale care le revin părinților la plecarea din 
țară și efectele negative ale plecării părinților asupra copiilor rămași acasă. 

2. Creșterea participării la învățământul preșcolar pentru un număr de 75 copii 
preșcolari, respectiv creșterea participării și performanței școlare a 75 de elevi din 
ciclul primar, 90 de elevi din ciclul gimnazial și 30 de elevi din ciclul secundar 
superior din rândul copiilor din județul Mureș, ai căror părinți sunt plecați în 
străinătate. 

3. Dezvoltarea abilităților de viață în rândul a 270 de copii din județul Mureș ai căror 
părinți sunt plecați în străinătate. 

 

Nr. 16186/19.06.2020 

Dosar IX.B/1 
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Activitățile proiectului: 

Activitatea 1.Pachet integrat de servicii destinat preșcolarilor și elevilor din ciclul 
primar (6 – 10 ani), gimnazial (11-14 ani) și secundar superior (14-16 ani) în vederea 
stimulării participării la educație și prevenire a fenomenului de părăsire timpurie a 
scolii. 

Activitatea 2. Activități de sprijin pentru stimularea participării copiilor la educație,  
activități de consiliere, activități recreative și de socializare. 

Activitatea 3. Asigurarea de servicii de educație parentală și de consiliere socială. 

Activitatea 4. Dezvoltarea de parteneriate între școli, autorități locale, instituții 
locale, ONG-uri și comunitate. 

Activitatea 5. Campanie de informare și conștientizare a părinților, persoanelor în 
grija cărora rămân copiii, specialiștilor, copiilor și publicului larg în ceea ce privește 
obligațiile legale care le revin părinților la plecarea din țară. 

Implicarea autorității publice județene în implementarea și promovarea proiectului 
presupune asumarea următoarelor atribuții în derularea activităților în parteneriat cu 
Asociația Divers și Fundația Alpha Transilvană: 

- să ofere posibilitatea vizitării gratuite a muzeelor cu scop educativ, respectiv 
participarea la spectacolele instituțiilor culturale din subordinea Consiliului Județean 
Mureș; 

- consilierea socială a părinților; 

- identificarea actorilor sociali relevanți cu atribuții în rezolvarea si sprijinirea 
problemelor cu care se confruntă copiii ai căror părinți sunt plecați in străinătate;  

- organizarea de întâlniri cu actorii sociali relevanți în vederea implicării acestora în 
sprijinirea funcționării unui Centru educațional destinat copiilor al căror părinți sunt 
plecați la muncă în străinătate; 

- elaborarea unui plan de acțiune pe termen scurt și mediu pentru soluționarea 
problemelor cu care se confruntă copiii care au părinții plecați în străinătate; 

- campania de informare și conștientizare. 

Perioada de implementare a proiectului este de 30 de luni. Bugetul alocat Județului 
Mureș prin proiect se propune a fi de 612.000 lei, iar unitatea administrativ 
teritorială se angajează să contribuie cu 12.240 lei, reprezentând 2% din valoarea 
acestuia.  

Față de cele prezentate și luând în considerare prevederile art. 173 alin. (7) lit.”a” 
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, potrivit căreia, în exercitarea atribuţiilor 
privind cooperarea sau asocierea interinstituţională, consiliile judeţene pot încheia 
convenţii de colaborare cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanțării și 
realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public 
județean, supunem spre  aprobare și dezbatere, proiectul de hotărâre alăturat. 

 
PREȘEDINTE  
Péter Ferenc 
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Nr.16215/19.06.2020 
Dosar: IX B/1 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea participării Județului Mureș la 
proiectul EDUC – Copiii nu se ”educă” singuri! 

 

Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu nr.15836/17.06.2020, 
Asociația Divers a propus Județului Mureș să participe în calitate de partener, alături 
de aceasta și Fundația Alpha Transilvană, la inițierea proiectului EDUC – Copiii nu se 
”educă” singuri! 

Cererea de finanțare pentru proiectul EDUC – Copiii nu se ”educă” singuri!, în 
valoare de 4.770.000 lei, urmează să fie depusă până în 25 iunie 2020 în cadrul 
apelului de finanțare Program pilot de stimulare a participării la educație a 
copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate  din cadrul Programului Capital 
Uman, Axa prioritară nr. 6 - Educație și competențe, Prioritatea de investiții – 10.i. 
Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la 
învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de 
învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare,  
Obiectiv Specific 6.3 Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de 
prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor 
vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității rome și elevii din mediul 
rural/ comunitățile dezavantajate socio-economic. 

Conform datelor furnizate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Mureș, în primul trimestru din anul 2020 exista un număr de 954 de copii cu 
părinți plecați în străinătate, din care 155 de copii cu ambii părinți plecați, 734 copii 
cu un singur părinte plecat și 105 copii cu părintele unic susținător plecat. În anul 
2019, în primul trimestru 1195 de copii au avut părinții plecați în străinătate, în 
trimestrul II – 1335 de copii, în trimestrul III – 1154 de copii și în trimestrul IV – 1298 
de copii.  

La plecarea unuia sau a ambilor părinți la muncă în străinătate, familia trece printr-o 
perioadă de criză. Cei mai afectați sunt copiii, care devin mai vulnerabili emoțional, 
nu mai sunt interesați de școală, se confruntă cu dificultăți în realizarea temelor și 
înțelegerea materiei școlare, au probleme de comunicare cu aparținătorii/părinții și 
posibilități reduse de petrecere a timpului liber în mod benefici dezvoltării lor. 
Aceștia prezintă risc educațional, prin prisma faptului că, în lipsa unuia sau a ambilor 
părinți, nu au îndrumarea necesară pentru efectuarea temelor și în multe situații, 
sunt implicați în rezolvarea unor treburi casnice. Mai mult decât atât, lipsa părinților 
sau a reprezentanților legali determină limitarea accesului copiilor la servicii de 
sănătate și educaționale sau la alte beneficii sociale. 
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În același timp, părinții aflați în străinătate de cele mai multe ori nu conștientizează 
riscurile plecării lor asupra dezvoltării psihice și emoționale a copiilor și nu sunt 
conștienți și nici informați corect cu privire la obligațiile legale care le revin. 
Persoanele în grija cărora rămân copiii, unul dintre părinți sau o rudă, în cele mai 
multe situații nu sunt pregătite pentru a răspunde corespunzător nevoilor copiilor 
(emoționale, educaționale, sociale) separați de unul sau ambii părinți și nu sunt nici 
ele informate corect și complet asupra procedurii delegării temporare a autorității 
părintești de către părintele/părinții plecați, după caz. 

Pentru a răspunde nevoilor complexe sociale, emoționale și educaționale ale copiilor, 
este necesară asigurarea de servicii integrate de suport pentru aceștia, precum și de 
educație parentală și consiliere pentru reprezentanții lor (părinți/persoane în grija 
cărora au rămas). Totodată, pentru profesioniștii direct implicați în lucrul cu acești 
copii vulnerabili este necesară creșterea capacității lor de a identifica și oferi suport 
copiilor și adulților în grija cărora sunt, iar în ceea ce privește instituțiile locale 
întărirea parteneriatului între cele care reprezintă domeniul asistenței sociale 
(autoritățile locale) și unitățile școlare. Alt tip de intervenție necesar este derularea 
de campanii de informare și conștientizare pentru părinți și persoanele în grija cărora 
rămân copiii. 

Scopul proiectului este stimularea creșterii performanței școlare în învățământul 
pre-școlar (3-6 ani), primar (6-10 ani), gimnazial (11-14 ani) și secundar superior (14-
16 ani) pentru 270 de copii, din județul Mureș, ai căror părinți sunt plecați în 
străinătate. 

Proiectul are următoarele obiective: 
1. Creșterea gradului de conștientizare în rândul a cel puțin 2000 de părinți, a 
persoanelor în grija cărora rămân copiii, a specialiștilor și a publicului larg, din 
județul Mureș, în ceea ce privește obligațiile legale care le revin părinților la 
plecarea din țară și efectele negative ale plecării părinților asupra copiilor rămași 
acasă.  
2. Creșterea participării la învățământul preșcolar pentru un număr de 75 copii 
preșcolari, respectiv creșterea participării și performanței școlare a 75 de elevi din 
ciclul primar, 90 de elevi din ciclul gimnazial și 30 de elevi din ciclul secundar 
superior din rândul copiilor, din județul Mureș, ai căror părinți sunt plecați în 
străinătate. 
3. Dezvoltarea abilităților de viață în rândul a 270 de copii, din județul Mureș, ai 
căror părinți sunt plecați în străinătate. 

Activitățile proiectului: 
Activitatea 1. Pachet integrat de servicii destinat preșcolarilor și elevilor din ciclul 
primar (6 – 10 ani), gimnazial (11-14 ani) și secundar superior (14-16 ani) în vederea 
stimulării participării la educație și prevenire a fenomenului de părăsire timpurie a 
scolii. 
Sub-activitatea 1.1 Servicii de suport educațional; 
Sub-activitatea 1.2 Servicii psiho-sociale de sprijin; 
Sub-activitatea 1.3 Activități recreative și de socializare. 

Activitatea 2. Activități de sprijin pentru stimularea participării copiilor la educație, 
activități de consiliere, activități recreative și de socializare. 

Activitatea 3. Asigurarea de servicii de educație parentală și de consiliere socială. 
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Activitatea 4. Dezvoltarea de parteneriate între școli, autorități locale, instituții 
locale, ONG-uri și comunitate. 

Activitatea 5. Campanie de informare și conștientizare a părinților, persoanelor în 
grija cărora rămân copiii, specialiștilor, copiilor și publicului larg în ceea ce privește 
obligațiile legale care le revin părinților la plecarea din țară. 

Implicarea autorității publice județene în implementarea și promovarea proiectului 
presupune asumarea următoarelor atribuții în derularea activităților, în parteneriat 
cu Asociația Divers și Fundația Alpha Transilvană: 
- să ofere posibilitatea vizitării gratuite a muzeelor cu scop educativ, respectiv 
participarea la spectacolele instituțiilor culturale din subordinea Consiliului Județean 
Mureș; 
- consilierea socială a părinților; 
- identificarea actorilor sociali relevanți cu atribuții în rezolvarea și sprijinirea 
problemelor cu care se confruntă copiii ai căror părinți sunt plecați in străinătate;  
- organizarea de întâlniri cu actorii sociali relevanți în vederea implicării acestora în 
sprijinirea funcționării unui Centru educațional destinat copiilor al căror părinți sunt 
plecați la muncă în străinătate; 
- elaborarea unui plan de acțiune pe termen scurt și mediu pentru soluționarea 
problemelor cu care se confruntă copiii care au părinții plecați în străinătate; 
- campania de informare și conștientizare. 

Rezultatele preconizate ale proiectului: 
- înființarea unei structuri comunitare de sprijin pentru soluționarea problemelor cu 
care se confruntă copiii ai căror părinți sunt plecați în străinătate, din județul Mureș; 
- conștientizarea a cel puțin 2000 de persoane din județul Mureș despre obligațiile 
legale pe care le au părinții la plecarea din țară și efectele negative ale plecării 
părinților asupra copiilor care rămân acasă;  
- organizarea unei grădinițe estivale pentru 75 de copii cu vârsta de 5-6 ani care nu 
au beneficiat de educație preșcolară și urmează să se înscrie la grupa mare sau clasa 
pregătitoare.  
- organizarea Școlii piticilor pentru 75 de elevi din clasele primare; 
- organizarea Clubului tinerilor pentru 120 de elevi din clasele gimnaziale și a 
învățământului secundar superior; 
- asigurarea rechizitelor și a materialelor didactice pentru toți beneficiarii 
proiectului; 
- asigurarea transportului la activitățile proiectului pentru 270 de copii/elevi; 
- asigurarea de îmbrăcăminte și echipamente specifice activităților Centrului 
educațional; 
- creșterea stimei de sine și dezvoltarea de abilități de viață independentă pentru 
toți beneficiarii proiectului; 
- organizarea de sesiuni de formare de competențe civice și sociale pentru minim 270 
de părinți, persoane care au în îngrijire copiii ai căror părinți sunt plecați în 
străinătate; 
- realizarea unei platforme online interactive cu următoarele roluri: informare cu 
privire la probleme, la obligatiile legale care le revin părinților la plecarea din țară și 
despre efectele negative ale plecării părinților asupra copiilor rămași acasă, 
consiliere legală și psiho-socială, formare specialiști, schimb de experiență 
specialiști. 

Grupul țintă al proiectului cuprinde următoarele categorii: 
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- 75 copii preșcolari (3-5 ani), din care cel puțin 25 romi și cel puțin 20 din mediu 
rural; 

- 75 copii școala primară (6-10 ani), din care cel puțin 25 romi și cel puțin 20 din 
mediu rural; 

- 90 copii școala gimnazială (11 -14 ani), din care cel puțin 10 romi și cel puțin 10 din 
mediu rural; 

- cel puțin 270 de părinți/tutori care au în îngrijire copii ai căror părinți sunt plecați 
în străinătate, din care cel puțin 30 romi și 41 din mediu rural. 

Perioada de implementare a proiectului este de 30 de luni. Bugetul alocat Județului 
Mureș prin proiect se propune a fi de 612.000 lei, iar unitatea administrativ 
teritorială se angajează să contribuie cu 12.240 lei, reprezentând 2% din valoarea 
bugetului alocat. Acest buget conține salariul și contribuțiile salariale pentru 3 
experți, respectiv echipamente (2 buc. laptop, 2 buc. imprimante multifuncționale), 
consumabile și birotică necesară derulării activităților din proiect. 

Faţă de prevederile art.173 alin.(7) lit.”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
potrivit cărora, în exercitarea atribuţiilor privind cooperarea sau asocierea 
interinstituţională, consiliile judeţene pot încheia convenţii de colaborare cu 
parteneri din societatea civilă, în vederea finanțării și realizării în comun a unor 
acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public județean, apreciem că sunt 
întrunite condițiile legale pentru supunerea spre dezbatere și aprobare a acestui 
proiect de hotărâre. 

  

 

ȘEF SERVICIU 
Delia Belean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: consilier Carmen Orăşan  
2 ex. 
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RAPORT  
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea participării Județului Mureș la proiectul 
EDUC – Copiii nu se ”educă” singuri! 

 

 

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș cu 
Referatul de aprobare nr.16186/19.06.2020 și în considerarea celor reținute în Raportul 
de specialitate al Serviciului administrație publică și cancelarie nr.16215/19.06.2020,  

În conformitate cu prevederile art.45 alin.(4) din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea nr.115/26.09.2019, 
am procedat la verificarea legislației primare și secundare incidente, în aplicarea căreia 
este elaborat proiectul, corespondența cu normele de competenţă incidente activităţii 
autorităţii deliberative şi respectarea normelor de tehnică legislativă, sens în care am 
întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele:  

Analizând proiectul de hotărâre și înscrisurile anexate, reiese că, în speţă, sunt 
incidente prevederile art.173 alin.(1) lit.”e” coroborate cu cele ale alin.(7) lit.”a” din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare.  

Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu nr.15836/17.06.2020, Asociația 
Divers a propus Județului Mureș să participe în calitate de partener, alături de Fundația 
Alpha Transilvană, la inițierea proiectului EDUC – Copiii nu se ”educă” singuri! 

Cererea de finanțare pentru proiectul EDUC – Copiii nu se ”educă” singuri!, în valoare 
de 4.770.000 lei, urmează să fie depusă în cadrul apelului de finanțare Program pilot 
de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în 
străinătate,  din cadrul Programului Capital Uman, Axa prioritară nr. 6 - Educație și 
competențe, Prioritatea de investiții 10.i. - Reducerea și prevenirea abandonului școlar 
timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de 
calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru 
reintegrarea în educație și formare,  Obiectiv Specific 6.3 - Reducerea părăsirii timpurii 
a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru 
elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității rome 
și elevii din mediul rural/comunitățile dezavantajate socio-economic. 

Potrivit Ghidului Solicitantului, beneficiarii eligibili ai acestui program sunt organizații 
nonguvernamentale, furnizori de servicii de organizare, consiliere, mediere școlară și 
servicii alternative, publici și privați, instituții de învățământ (ISCED 0-3) acreditate, 
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publice și private, din rețeaua școlară națională, parteneri sociali din învățământul 
preuniversitar (ex. organizații sindicale), instituții de cult și asociații religioase, 
instituții/agenții guvernamentale cu atribuții în domeniul incluziunii sociale, APL 
(autoritățile publice locale) cu atribuții în domeniul educației de nivel preuniversitar. 

Scopul proiectului este stimularea creșterii performanței școlare în învățământul pre-
școlar (3-6 ani), primar (6-10 ani), gimnazial (11-14 ani) și secundar superior (14-16 ani) 
pentru 270 de copii din județul Mureș ai căror părinți sunt plecați în străinătate. 

Perioada de implementare a proiectului este de 30 de luni. Bugetul alocat Județului 
Mureș se propune a fi de 612.000 lei, iar unitatea administrativ teritorială se angajează 
să contribuie cu 12.240 lei, reprezentând 2% din valoarea bugetului alocat. Acest buget 
conține salariul și contribuțiile salariale pentru 3 experți, respectiv echipamente, 
consumabile și birotică necesară derulării activităților din proiect. 

Prin acordul de parteneriat, anexă la proiectul de hotărâre, sunt stabilite drepturile și 
obligațiile părților, precum și responsabilitățile ce revin acestora în implementarea 
activităților aferente proiectului și pe durata de valabilitate a contractului de finanțare. 

Analizând conținutul acordului de parteneriat supus aprobării, apreciem că acesta 
respectă dispozițiile legale în considerarea cărora urmează a fi încheiat, respectiv se 
circumscrie competențelor și atribuțiilor legale ale părților semnatare. 

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității publice, 
arătăm că, în considerarea prevederilor art.173 alin.(1) lit.”e” din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, consiliul județean 
exercită atribuții privind cooperarea interinstituţională pe plan intern și extern, sens în 
care, potrivit alin.(7) lit.”a” al aceluiași text de lege, hotărăşte în condiţiile legii, 
cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori străine, inclusiv cu parteneri 
din societatea civilă, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, 
servicii sau proiecte de interes public judeţean.  

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 și completările ulterioare.  

Față de argumentele anterior expuse, opinăm că proiectul de hotărâre pentru aprobarea 
participării Județului Mureș la proiectul EDUC – Copiii nu se ”educă” singuri!, 
îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului 
Judeţean Mureş, ulterior avizării de către comisiile de specialitate nominalizate în 
condițiile art.136 alin.(4) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ. 
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