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HOTĂRÂREA NR.17
din 25 februarie 2015
pentru modificarea Anexei la HCJ nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului
public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr.3011/18.02.2016 prezentată de Direcţia Economică, precum
şi avizele comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu
modificările şi completările ulterioare,
Ţinând cont de prevederile Ordonanţei Guvernului nr.112/2000 pentru reglementarea
procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care
alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi cele
ale art.22 din Hotărârea Guvernului nr.909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale
şi necorporale,
În temeiul prevederilor art.91, alin.(1) lit. c) şi art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
hotărăşte:
Art.I. (1) Se aprobă trecerea din domeniul public, în domeniul privat al judeţului Mureş a
unor bunuri aferente Sistemelor de alimentare cu apă Voiniceni, Cîmpeniţa, Săbed, Ungheni,
Sângeorgiu de Mureş, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz,
casării acestora.
(2). Bunurile care fac obiectul alin.(1) sunt cuprinse în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.II. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.42/2001 privind însuşirea
inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare,
se modifică după cum urmează:
La secţiunea I D „Sisteme de alimentare cu apă” se abrogă următoarele poziţii: poziţia
nr.368 „Protecţie catodică a conductei la Staţia de pompare Voiniceni; poziţia nr.372
„Instalaţii de putere pentru baterii de condensatoare”; poziţia nr.373 ”Instalaţie de măsură
şi control înregistrator”; poziţia nr.374 „Instalaţie de măsură şi control”; poziţia nr.378
„Autoturism ARO 119”; poziţia nr.379 „Detector clor”; poziţia nr.380 „Aparat detectare
scurgeri apă”; poziţia nr.389 „Protecţie catodică a conductei la rezervor”; poziţia nr.394
„Instalaţie pentru îmbunătăţirea factorului de putere”; poziţia nr.395 „Instalaţie de măsură
şi control”; poziţia nr.396 „Instalaţie de măsură şi control”; poziţia nr.407 „Protecţie
catodică a conductei”; poziţia nr.408 „Instalaţie de comandă pentru rezervor”; poziţia
nr.409 „Instalaţie de măsură şi control la rezervor”; poziţia nr.420 „Motopompă”; poziţia
nr.448 „Recipient pentru hidrofor 1000 LT”; poziţia nr.449 „Teleindicator de nivel INTR.2”;
poziţia nr.450 „Teleindicator de nivel INTR.2”; poziţia nr.451 „Teleindicator de nivel
INTR.2”; poziţia nr.452 „Semnalizator de nivel SNE”; poziţia nr.457 „ARO 243”; poziţia
nr.458 „Staţii motorola”.
Art.III. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice din cadrul Consiliului Judeţean
Mureş, care răspunde de aducerea sa la îndeplinire.
PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma
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CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
Direcția Economică
Nr.3011/ 18.02.2016
Dosar VII/D/1
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei la HCJ nr.42/2001 privind însuşirea
inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare
Inventarul bunurilor din domeniul public al judeţului Mureş s-a efectuat în baza Legii
nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia şi a Normelor tehnice
de aplicare aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr.548/1999, şi a fost însuşit de
Consiliul Judeţean prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.42/12 iulie 2001.
Acesta, împreună cu inventarele municipiilor, oraşelor şi comunelor a fost înaintat
Guvernului României şi a fost atestat prin Hotărârea Guvernului României nr.964/2002.
Sistemele de alimentare cu apă aparţinând domeniului public al judeţului Mureş au fost
concesionate „S.C SURM S.A”, societate de profil, cu personalitate juridică, a cărui acţionar
unic era Consiliul Judeţean Mureş.
Bunurile aferente sistemelor de alimentare cu apă cuprinse în anexa la hotărâre au fost
înlocuite ca urmare a uzurii fizice şi morale.
În vederea valorificării sau casării acestora, după caz, propunem aprobarea trecerii lor din
domeniul public al judeţului Mureş în domeniul privat.
Drept urmare se impune modificarea Anexei la HCJ nr.42/2001 privind însuşirea inventarului
domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul
abrogării poziţiilor la care sunt inventariate aceste bunuri.
Faţă de cele prezentate supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre anexat.
PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

DIRECTOR
Alin Mărginean

HOTĂRÂREA NR.21
din 25 februarie 2016
privind modificarea anexei nr.9 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.7/2016 privind
aprobarea bugetului Judeţului Mureş pentru anul 2016
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând expunerea de motive nr.3039/18.02.2016 a Direcţiei Economice, precum şi avizele
comisiilor de specialitate,
Potrivit dispoziţiilor art.46 alin.(3) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art.91 alin.(3) lit.”f” şi art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
hotărăşte:
Art.1. Anexa nr.9 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.7/2016 privind aprobarea
bugetului Judeţului Mureş pentru anul 2016 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr.9/a,
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Art.2. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund Direcţia Economică şi Direcţia
Tehnică din cadrul Consiliului Judeţean Mureş.
PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
Direcția Economică
Nr. 3039/18.02.2016
Dosar VI D/1
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr.9 la Hotărârea Consiliului Judeţean
Mureş nr.7/2016 privind aprobarea bugetului Judeţului Mureş pentru anul 2016
Prin nota internă nr.2759/16.02.2016 Direcţia Tehnică solicită modificarea denumirii unor
obiective de investiţii cuprinse în anexa nr.9 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş
nr.7/2016. Modificările propuse sunt determinate de schimbarea poziţiilor kilometrice
asupra cărora este necesară efectuarea de lucrări, constatată în urma finalizării serviciilor
de proiectare având ca obiect „Reabilitarea sistemului rutier pe DJ Sîngeorgiu de PadureBezidu Nou - limita judeţului Harghita, DJ136 km 1+900-8+000 şi DJ136A km 0+000-3+800” şi
măsurătorilor topografice efectuate pe cele două drumuri judeţene.
Având în vedere cele susmenţionate propunem spre aprobare modificarea denumirii unor
lucrări de investiţii prevăzute în anexa nr.9 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş
nr.7/2016, după cum urmează:
- Modificarea denumirii obiectivului prevăzut la punctul 2.16 al secţiunii E din
„Îmbrăcăminte uşoară rutieră pe DJ 136 Bezid - lim. Jud. Harghita, km8+000 - 14+000,
judeţul Mureş” în „Îmbrăcăminte uşoară rutieră pe DJ 136 Bezid - lim. jud. Harghita, km
8+830 - 11+500, judeţul Mureş”;
- modificarea denumirii obiectivului prevăzut la punctul 3.4 al secţiunii E din „Reabilitare
sistem rutier pe DJ Sîngeorgiu de Padure - Bezidu Nou - limita judeţului Harghita, DJ136 km
1+900-8+000 şi DJ136A km 0+000-3+800” în „Reabilitare sistem rutier pe DJ Sîngeorgiu de
Padure - Bezidu Nou - limita judeţului Harghita, DJ136 km 1+900-8+830 şi DJ136A km 0+0003+339”.
PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

DIRECTOR EXECUTIV
Ionel Ignat

DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean

HOTĂRÂREA NR.22
din 25 februarie 2016
privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al
S.C. „Parc Industrial Mureş” S.A., pe anul 2016
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr.2028./18.02.2016 a Direcţiei Economice, precum şi avizul
comisiilor de specialitate,
Având în vedere solicitarea din adresa nr.68/2016 a S.C. „Parc Industrial Mureş” S.A.,
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Luând în considerare prevederile art.4 alin.(1), art.6 alin.(1) şi (3), precum şi ale art.10
alin.(b) din Ordonanţa Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la
nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt
acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu
modificările şi completările ulterioare,
Cu respectarea prevederilor Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr.20/07.01.2016
privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a
anexelor de fundamentare a acestuia,
În temeiul art.91 alin.(1) Iit. a) şi alin.(2) lit.d), precum şi al art.97 din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
hotărăşte:
Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. „Parc Industrial Mureş” S.A. pe anul
2016, conform următoarelor 5 anexe:
(1) Anexa nr.1 ”Bugetul de venituri şi cheltuieli” (bugetul activităţii generale).
(2) Anexa de fundamentare nr.2 ”Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în
bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora”.
(3) Anexa de fundamentare nr.3 ”Gradul de realizare a veniturilor totale”.
(4) Anexa de fundamentare nr.4 ”Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare”.
(5) Anexa de fundamentare nr.5 ”Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi de reducere a
plăţilor restante”.
Art.2. Anexele 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor
totale aprobate, se pot efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a
veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
Art.4. Se mandatează dl.Mircea Sigmirean, în calitate de reprezentant al Consiliului
Judeţean Mureş în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. „Parc Industrial Mureş” S.A., să
voteze în Adunarea Generală a Acţionarilor bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii,
aprobat conform articolelor 1-3 la prezenta hotărâre.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean Mureş,
reprezentantului AGA - dl Mircea Sigmirean şi S.C. „Parc Industrial Mureş” S.A”, care va
răspunde de aducerea sa la îndeplinire.
Art.6. Pe site-ul Consiliului Judeţean Mureş, al S.C. „Parc Industrial Mureş” S.A. şi în
Monitorul Oficial al României, Partea I, se publică doar Anexa nr.1 „Bugetul de venituri şi
cheltuieli”, coloana Prevederi an curent (2016), în conformitate cu prevederile Anexei nr.6,
punctul I al Ordinului Ministrului Finanţelor nr.20/2016.

PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma
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CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
Direcția Economică
Nr.2028/18.02.2016
Dosar VI/D/2
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C „Parc
Industrial Mureş” S.A, pe anul 2016
Consiliul Judeţean Mureş este acţionar majoritar la S.C „Parc Industrial Mureş” S.A,
societate înfiinţată în anul 2003 cu scopul administrării infrastructurii Parcului Industrial
Mureş, obiectiv finanţat în cadrul Programului Phare 2001, Facilitatea Suplimentară pentru
Investiţii, componenta RO 0101.03, fiind asociat cu următoarele consilii locale: Sînpaul,
Iernut şi Luduş.
S.C „Parc Industrial Mureş” S.A prezintă Consiliului Judeţean Mureş bugetul de venituri şi
cheltuieli pentru anul 2016, spre aprobare, în conformitate cu prevederile articolului 4
alin.(1) lit.a) şi ale articolului 6 alin.(1) ale O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei
financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativteritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie
majoritară.
Propunerea privind Bugetul de venituri şi cheltuieli al regiei pentru anul 2016, înaintată cu
adresa nr.68/03.02/2016, (nr.CJM 2028/03.02.2016) cuprinde 5 anexe, în concordanţă cu
prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr.20/07.01.2016 privind aprobarea
formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi anexelor de
fundamentare a acestuia.
Anexa nr.1 „Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016”, reprezintă bugetul activităţii
generale şi înregistrează date comparative privind veniturile şi cheltuielile, inclusiv
activitatea de investiţii, între anii 2015 (realizat), anul curent 2016 (propuneri) şi anii
următori 2017, 2018 (estimări).
În acest sens, veniturile anului 2016 pentru finanţarea activităţii curente sunt propuse la un
nivel cu aproape 20% sub nivelul realizat în anul 2015, (1286 mii lei propus 2016 faţă de 1591
mii lei realizat în 2015), diminuare motivată de conducerea societăţii, în nota de
fundamentare a bugetului, prin realizarea în anul anterior a unor venituri conjuncturale,
obţinute din vânzarea unor active-terenuri, în valoare de 150 mii lei din patrimoniul
societăţii. Pe de altă parte, se propune o diminuare şi la veniturile de bază, din „redevenţe
şi chirii”, cu 76 mii lei, reprezentând 7% faţă de realizatul anului anterior 2015. În plus, s-au
înregistrat la venituri realizate în anul 2015 „amenzi şi penalităţi”, în valoare de 90 mii lei,
în timp ce în bugetul anului 2016 acestea se prevăd la nivelul de 20 mii lei.
În ceea ce priveşte cheltuielile, acestea se reduc faţă de anul anterior cu 10% (1271 mii lei
faţă de 1410 mii lei), în corelare cu veniturile mai mici.
În structură, cheltuielile cu bunuri şi servicii sunt sensibil mai mari (+2%), în timp ce
cheltuielile de personal cresc faţă de anul de referinţă cu 16%, iar în cadrul acestora,
cheltuielile de natură salarială cresc cu +8%, urmare a reîntregirii graduale a nivelului
diminuat al salariilor din anul 2015, iar „cheltuielile aferente contractului de mandat şi a
altor organe de conducere şi control” cresc cu 51%.
Prevederile privind reducerea cheltuielilor totale cu 10% faţă de anul 2015, sunt
determinate în primul rând de scăderea cu 54,89% a „altor cheltuieli de exploatare”(de la
432 mii lei la 195 mii lei) iar în cadrul acestora a „cheltuielilor privind ajustările şi
provizioanele”, mai mici cu 189 mii lei, (peste 90%) constituite doar pentru sumele pentru
care societatea este în litigiu.
Raportat la nivelul veniturilor şi al cheltuielilor, profitul anului precedent a fost de 181 mii
lei, repartizat în întregime (după constituirea rezervelor legale) pentru acoperirea
pierderilor contabile din anii precedenţi, în timp ce profitul anului 2016 este previzionat la
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un nivel mult mai redus şi anume 15 mii lei şi urmează a fi repartizat de asemenea, pentru
acoperire pierderi din anii precedenţi.
În continuare, Anexele nr.2-5 sunt anexe de fundamentare ale bugetului, după cum
urmează:
Anexa de fundamentare nr.2 „Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în
bugetul de venituri şi cheltuieli”, realizează o detaliere a veniturilor pe tipuri de venituri şi
a cheltuielilor pe elemente de cheltuieli, prin compararea anilor 2014 (realizat), 2015
(aprobat şi realizat) , cu propuneri an curent 2016.
Totodată, se defalcă pe trimestre propunerile anului 2016, cu menţiunea că la finele
fiecărui trimestru, datele sunt prevăzute cumulat de la începutul anului.
Anexa de fundamentare nr.3 „Gradul de realizare a veniturilor totale”, prezintă modul de
realizare a veniturilor în ultimii 2 ani, (2014 şi 2015) faţă de bugetele aprobate. Se constată
fluctuaţii semnificative faţă de bugetele aprobate, astfel în anul 2014 bugetul aprobat
înregistrează o nerealizare de peste 20%, (1291 mii lei realizat faţă de 1633 mii lei aprobat)
în timp ce în anul 2015 acesta a fost depăşit cu aproape 30% (1591 mii lei realizat faţă de
1227 mii lei aprobat)
Anexa de fundamentare nr.4 „Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare” ,
realizează o comparaţie între programul de investiţii al anului curent 2016, cu anul anterior
2015, cu specificarea şi încadrarea în sursele de finanţare.
Ultima anexă de fundamentare, Anexa nr.5 „Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi
de reducere a plăţilor restante”, are ca scop reflectarea efectelor măsurilor de
îmbunătăţire a rezultatului brut şi de reducere a plăţilor restante.
Comparativ cu anul 2015 se constată influenţe negative asupra profitului, (din cauza
principală a realizării veniturilor ocazionale (vânzări active), creşterea profitului estimânduse abia pentru anii 2017, 2018.
Întrucât Consiliul Judeţean Mureş deţine o participaţie majoritară în capitalul societăţii,
ceilalţi acţionari fiind consiliile locale Sînpaul, Iernut şi Luduş, prin articolul 4 al prezentei
hotărâri se mandatează reprezentantul Consiliului Judeţean Mureş în Adunărea Generală a
Acţionarilor, să voteze bugetul aprobat în condiţiile prezentei hotărâri la şedinţa de plen a
Adunării Generale a Acţionarilor.
Menţionând că actuala propunere a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 a fost
aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administraţie din 29 ianuarie 2016, supunem spre
dezbatere şi aprobare, proiectul de hotărâre alăturat.
PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean

HOTĂRÂREA NR.24
din 25 februarie 2016
privind aprobarea Programului acţiunilor economico – sociale din coordonarea Consiliului
Judeţean Mureş pe anul 2016
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând expunerea de motive nr.2980/18.02.2016 a Direcţiei Dezvoltare Regională,
Implementare Proiecte din cadrul Consiliului Judeţean Mureş, precum și avizele comisiilor
de specialitate,
În temeiul prevederilor art.91, alin.(1), litera „b” şi alin. (3), litera „d”, precum şi ale
art.97 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
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hotărăşte:
Art.1. Se aprobă Programul acţiunilor economico – sociale din coordonarea Consiliului
Judeţean Mureş pe anul 2016, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2.De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund direcţiile de specialitate din
aparatul propriu şi instituţiile subordonate Consiliului Judeţean Mureş.
PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

Direcția de Dezvoltare Regională
și Implementare Proiecte
Nr.2980/18.02.2016
Dosar VI D/1
EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea Programului acţiunilor economico-sociale din coordonarea Consiliului
Judeţean Mureş pe anul 2016
În conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, autorităţile publice au sarcina de a adopta
strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială a judeţului. Acestea sunt
importante atât pentru dezvoltarea economico-socială armonioasă a judeţului, cât şi pentru
accesarea fondurilor puse la dispoziţie de Uniunea Europeană şi utilizarea lor în mod
eficient.
În acest sens, în spiritul direcțiilor de acțiune cuprinse în Planul de dezvoltare a județului
Mureș pentru perioada 2014-2020, a fost elaborat Programul acţiunilor economico-sociale
din coordonarea Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2016, finanțat din bugetul Consiliului
Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea nr.7 din 28.01.2016, și din fonduri externe
nerambursabile. Activitățile din program vor fi cuprinse în ”Programul de acțiuni pe anul
2016”, elaborat la nivelul Instituției Prefectului - Județul Mureș, pentru realizarea
obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare, adoptat prin Hotărârea Parlamentului
României nr.45/17.11.2015.
Pentru anul 2016, ca în fiecare an, direcţiile de specialitate ale Consiliului judeţean şi
instituţiile subordonate acestuia, propun programe proprii de acţiune, structurate după cum
urmează:
1. Programul de investiţii şi reparaţii al Consiliului Judeţean Mureş şi al instituţiilor
subordonate;
2. Programul lucrărilor de drumuri din fonduri bugetare;
3. Programul de informatizare a administraţiei publice locale;
4. Programul colaborărilor externe;
5.Programul pentru acordarea de finanţări nerambursabile din bugetul public al judeţului
Mureş pentru anul 2016, în domeniile: cultură, culte, sport şi asistenţă socială
6. Programul privind dezvoltarea turismului în judeţul Mureş;
7. Programul de comunicare privind fondurile europene;
8. Programul de comunicare publică al Consiliului Judeţean Mureş;
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9. Programul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş;
10. Programul acţiunilor culturale ale instituţiilor de cultură subordonate Consiliului
judeţean.
Programul acţiunilor economico-sociale din coordonarea Consiliului Judeţean Mureş pe anul
2016, se doreşte a fi unul pragmatic care urmează să fie monitorizat şi evaluat pe parcursul
derulării lui şi reprezintă o inventariere a acţiunilor care vor fi întreprinse pentru
dezvoltarea economico-socială a judeţului Mureş în anul 2016. Desigur, în măsura în care se
consideră necesar, el poate fi completat cu noi propuneri.
Având în vedere cele arătate mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind
aprobarea Programului acţiunilor economico-sociale din coordonarea Consiliului Judeţean
Mureş pe anul 2016.

PREŞEDINTE,
Ciprian Dobre

DIRECTOR,
Valer Băţaga
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