
proiect nr. /. J,108.08.2022
ROMANIA

JUDETUL GIURG
CONSILIUL JUDETEAN

R,

AVIZAT
SECRETAR GENER{L A UDETULUI,

Aurelia B L

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al Judefului Giurgiu a

construcliilor situate in intravilanul municipiului Giurgiu, aferente imobilelor Casa de tip familial
,,Mihaela", gi Casa de tip familial ,,[oana", aflate in administrarea DirecJiei Genera]e de Asisten]d

Sociald gi Proteclia Copilului Giurgiu, in vederea scoaterii din func{iune qi a desfiinJdrii

CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU,
intrunit in gedinld ordinar6,

Avind in vedere:
- referatul de aprobare nr. 1 5867 din 08 august 2022 al pregedintelui;
- raportul de specialitate nr.15875 din 08 august al Direcliei Patrimoniu, coordonare servicii
oublice de interes iudetean si administrativ:'- 

avizlrl *.W q U!. 2022 al Comisiei pentru investilii, patrimoniu, urbanism gi

infrastructur6;
- avizul nr.8.I / /6 . Od ' 2022 al Comisiei juridice, ordine publicb Ei situalii de urgen(d;
- adresa nr.52279 din 20 itilie 2022 a Direcliei Generale de Asistenli Sociald qi Proteclia
Copilului Giurgiu;
- Hotdr6rea nr.105 din 25 mai 2021 a Consiliului Jude{ean Giurgiu privind aprobarea Statutului
judelului Giurgiu;
- prevederile art.l73 alin.(l) 1it.0, art.l82 alin.(1) qi alin.(4) raportat Ia art.l39 alin.(3), art.l97
alin.(1)-(3), art.198 alin.(l)-(2), art.200, afi.361 a1in.(2)-(3) din O.U.c. rn.5712019 privind Codul
administrativ, cu modificirile qi completdrile ulterioare;
- art.20 alin.(l) lit.e) din Legeaw.273l2006 privind finan[ele publice locale cu modificdrile qi

completdrile ulterioare;
- art.22 din Ordonanla de Guvern nr.8l/2003 privind reevaluarea qi amortizarea activelor fixe
aflate in patrimoniul institu{iilor publice, cu modificirile qi completbrile ulterioare;

ln temeiul art.796 alin.(l) lit.a) din Ordonan{a de Urgentl a Guvernului nr.5712019
privind Codul administrativ, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,

HOTARA$TE:

Art.l. Se aprobi trecerea din domeniul public in domeniul privat al Judefului Giurgiu a
construcliilor situate in intravilanul municipiului Giurgiu, aferente imobilelor Casa de tip familial
,,Mihaela", qi Casa de tip familiai ,.loana", aflate in administrarea Direc{iei Generale de Asisten{d
Social[ qi Protecfia Copilului Giurgiu, identificate conform anexei la prezenta hotirire, in
vederea scoaterii din functiune si a desfiintdrii.



Art.2 Terenurile aferente imobilelor prezente la art.1 r[m6n in domeniul public a1

Judelului Giurgiu.
Art.3. Se aprob6 modificarea Anexei nr.10 la Statutul Judelului Giurgiu aprobat prin

Hotdrdrea Consiliului judelean Giurgiu nr.l05 din 25 mai 2021, conform prevederilor art. I din
prezenta hotSrdre.

Art.4.(1) Se aprobd desfiinlarea construcJiilor prezentate la art.l .

(2) Consiliul Judelean Giurgiu va efectua toate demersurile legale necesare pentru

desfi inlarea construcli i lor.
(3) DupA finalizarea operafiunilor prevlzute la art.2(1), Direc{ia Patrimoniu,

coordonare servicii publice de interes judelean Ei administrativ va proceda la efectuarea
modificdrilor corespunz6toare in inventarul bunurilor care aparlin domeniului public;i privat al
Jude{ului Giurgiu.

Art.S. Prezenta hotlr6re se comunici Institu[iei Prefectului-Jude{ul Giurgiu in vederea
exercitdrii controlului de legalitate, Direcliei Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes
judetean qi administrativ qi Direcliei Generale de Asistenld Sociald ;i Protec{ia Copilului Giurgiu
pentru ducere la indeplinire qi se aduce la cunoqtinla publicd prin grij a secretarului general al
j udelului.

Giurgiu,
Nr.

2022

Adoptata cu voturi ,.pentru", _voturi ,.impotriva" gi .,abfineri"



CONSILIUL ruDETEAN GruRGru
Nr.15867 din 08 august 2022

REFERAT DE APROBARE

Consiliul Judelean Giurgiu sustine intenlia Direcjiei Generale de Asisten!5 Social[ qi

Protec{ia Copilului Giurgiu de a accesa fonduri pentru a construi un ,,Centru de Recuperare
Neuromotorie pentru adulli in jude{ul Giurgiu" gi un ,,Centru de zi pentru adulli in jude{ul

Giurgiu".
Conform adresei nr.52279 din 20.07.2022, inregistratd cu nr. 14833 din 21.07.2022,

Direclia GeneralS de Asisten!6 SocialS qi Proteclia Copilului Giurgiu solicitl aprobarea demoldrii
construcliilor din cauza faptului cd aceste clddiri sunt dezafectate qi aflate in stare de degradare
avansat6 qi nu mai indeplinesc cerin[ele prevdzute de Ordinul nr.2512019 al MMJS- Standardele
minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenJial destinate copiilor din sistemul de

proteclie specialI in ceea ce privegte mediul fizic de via!6 asigurat acestor categorii de
heneficiari.

Prin Hotlrdrea Consiliului Jude{ean Giurgiu nr. 130 din 14 iulie 2009 a fost aprobatd
trecerea unor imobile din proprietatea Direc{iei Generale de Asisten[d Sociald qi Proteclia
Copilului Giurgiu in domeniul public al Judelului Giurgiu gi administrarea Direcliei Cenerale de

Asisten![ Sociali qi Proteclia Copilului Giurgiu, printre care:
Casa de tip familial ,,Mihaela", situatA in municipiul Giurgiu, str. Miron Costin, nr.45, compusd
din teren in suprafafd de 681 mp qi construc]ii Cl in suprafatA construite la sol de 219,25 mp
respectiv C2 in suprafa{d construiti la sol de 79,09 mp este inscrisd in Cartea FunciarE 36413
Giurgiu, cu numdrul cadastral 315711.
Casa de tip familial ,,Ioana", situatd in municipiul Giurgiu, qos. BdlSnoaiei, nr.3l, compusd din
teren in suprafaf5 de 489,2 mp qi construcliile Cl in suprafa]i construiti la sol de 154,10 mp,
anexa C2 in suprafa{d de 2,90 mp qi C3 in suprafalE construite la sol de 57,7 mp inscrisd in
Cartea Funciard 36414 Giurgiu, cu numirul cadastral 1759.

tn vederea demoldrii construcliilor men{ionate este necesard ffecerea din domeniul public
in domeniul privat al Judelului Giurgiu.

lindnd cont de cele expuse mai sus, in conformitate cu procedura inilierii proiectelor de
hotdriri, prevdzutd de art.l82 alin.(2) din Ordonan{a de Urgen!6 a Cuvernului nr.5712019 privind
Codul administrativ, cu modificdrile qi complet6rile ulterioare,

INITIEZ
un proiect de hotdrAre cu urmdtorul titlu: ,,PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea trecerii

din domeniul public in domeniul privat al Judelului Ciurgiu a construc{iilor situate in
intravilanul municipiului Giurgiu, aferente imobilelor Casa de tip familial ,, Mihaela", qi Casa de
tip familial ,, Ioana", aflate in administrarea Direc{iei Generale de Asistenld Sociald qi Protectia

Copilului Giurgiu, in vederea scoaterii din func{iune qi a deshinlirii

Prezentul referat de aprobare Ei Proiectul de hotEr0re se inainteazE Direc{iei Patrimoniu gi

coordonare servicii publice de interes judelean qi administrativ, pentru intocmirea Raportului de

specialitate in vederea dezbaterii qi aprobdrii proiectului de hot6rdre de cdtre consiliul jude{ean.

ti

_lNTE,

Beianu



CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU
Directia Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes judelean qi administrativ
Compartimentul Gestiunea Patrimoniului
Nr. 15875 din08 august2022

RAPORT DE SPECIALITATE
la Proiectul de hotErAre privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al

Judefului Ciurgiu a construcfiilor situate in intravi]anul municipiului Giurgiu, at'erente imobilelor
Casa de tip familial ,, Mihaela", qi Casa de tip farnilial ,, Ioana", aflate in administrarea Direcliei
Generale de Asisten{d SocialS qi Protec[ia Copilului Giurgiu, in vederea scoaterii din funcliune gi

a desfiin(drii

Prin adresa nr. 52279 drn 20.07.2022, inregistratl cu nr. 14833 din 21 .07.2022, Direc{ia
GeneralS de Asisten{[ SocialS gi Protecfia Copilului Giurgiu solicitd demolarea construcliilor,,
CTF Mihaela", situatd in municipiul Giurgiu, str. Miron Costin, nr. 45 qi ,, CTF Ioana", situatd in
municipiul Giurgiu, gos. Bdldnoaiei, nr. 31.

Imobilele rnai sus men{ionate fac parte din domeniul public al Jude{ului Giurgiu in
conformitate cu HotdrArea Consiliului Judefean Giurgiu nr. 130/2009 prin care a fost aprobat[
trecerea unor imobile din proprietatea Direcliei Generale de Asistenli Socialh qi Proteclia
Copilului Giurgiu in domeniul public al Judefului Giurgiu qi administrarea Direcliei Generale de
Asistenld SocialS qi Proteclia Copilului Giurgiu qi sunt identificate astfel:

- Casa de tip familial,, Mihaela", situati in municipiul Giurgiu, str. Miron Costin, nr.
45,compusi din teren in suprafald de 681 mp gi construclii Cl in suprafali construiti la sol de
219 mp respectiv C2 in suprafal5 construifi la sol de 79 mp este inscrisd in Cartea Funciard
36413 Giurgiu, identificatd cu numbrul cadastral 315711.

- Casa de tip familial ,, Ioana", situati in municipiul Giurgiu, gos. Bdldnoaiei, nr. 31,
compus5 din teren in suprafa{d de 489,2 mp qi construc{iile Cl in suprafald construith la sol de
154,10 mp, anexa C2 in suprafafi de 2,9 mp gi C3 in suprafalS construitl Ia sol de 57,7 mp este
inscrisd in Cartea Funciard 36414 Giurgiu., identificatd cu numdrul cadastral 1759.

Construcliile mai sus menlionate se afld intr-o stare de degradare avansatd, perelii au
hsuri in adAncime, qarpanta qi invelitoarea de tabld sunt deteriorate.

Pe l0ng[ aceste aspecte care lin de starea construc]iei nu sunt indeplinite cerinfele
prevlzute de Ordinul 2512019 al MMJS- Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale
de tip rezidenlial destinate copiilor din sistemul de proteclie speciald in ceea ce priveqte mediul
frzic de via![ asigurat acestor categorii de beneficiari qi anume:
Clidirea nu asigurd un mediu de via!6 sigur gi confortabil
Nu define spalii suficiente ca suprafafd si compartimentare
ln stadiul actual nu mai asigurd condilii decente de gdzduire a copiilor.

Urmare a celor precizate Direclia Generald de Asistenjd Sociali Ei Protec{ia Copilului
Giurgiu solicitE aprobarea demolSrii construcliilor in vederea realizdrii unor obiective de
investi(ii qi anume construirea unui ,,Centru de Recuperare Neuromotorie pentru adul(i in judelul
Giurgiu" gi a unui ,,Centru de zi pentru adulli in judelul Giurgiu"cu posibilitatea oblinerii de
fonduri nerambursabile pe programul PNRR (PLANUL NATIONAL DE REDRESARE gl
REZII:IENTA), Dezvoltarea Infrastructurii Sociale Pentru Persoanele Cu Dizabilitnli.

In vederea demoldrii construc{iilor menfionate este necesar[ trecerea din domeniul public
in domeniul privat al Judelului Giurgiu.

Terenurile aferente construc{iilor rdm6n in proprietatea publicd a judelului Giurgiu
conform c54ii funciare nr.36413 gi nr.36414.



Ulterior aprobErii hotir6rii, Consiliul Judelean Giurgiu va efectua demersurile privind
elaborarea proiectului tehnic gi execu!ia lucririlor de desfiinfare.

Dupd finalizarea lucrdrilor de demolare qi in baza documentelor justificative aferente se va
proceda la achtalizarea corespunzdtoare a datelor din eviden{ele de carte funciar5, precum qi a
celor din eviden(a hnanciar- contabild a bunurilor proprietate publicd si privatd a judelului
Giurgiu.

Potrivit art.361 alin. (2) din Ordonanla de Urgenld a Guvernului nr.5ll20l9 privind
Codul administrativ, se prevede cd ,,Trecerea unui bun din domeniul public al unei unit[1i
administrativ-teritoriale in domeniul privat al acesteia se face prin hotirdre a consiliului judelean,
respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureqti ori a consiliului local al comunei, al
oragului sau al municipiului, dupd caz, dacd prin lege nu se dispune altfel.

AvAnd in vedere cele mentionate, propunem trecerea din domeniul public in domeniul
privat al Judefului Giurgiu a construcliilor aferente imobilelor situate in Municipiul Giurgiu, str.
Miron Costin, nr. 45 ;i $os. Bnlanoaiei, nr. 31 aflate in administrarea DirecJiei Generale de
Asisten[5 SocialS ;i Proteclia Copilului Giurgiu, in scopul scoaterii din funcjiune qi desfiin(5rii.

Fald de cele de mai sus, am intocmit prezenul Raport de specialitate care, impreund cu
Proiectul de hotlr6re gi Referatul de aprobare, va fi inaintat Secretarului General al Judelului
Giurgiu.

Director executiv,

Daniela Burcea Consilier,

Ersilia Ghe e



,dE
s-\ I =.EZz= 

9,(,L A; ira,) ., v = =.c'; r( E-i
HEE.q;ox tE

t--q
t--.

a.n

aI
co
(t)

\o

aa

.=!tr
=oq.E,eiE +qY
EE,tr

= cr 'tr

ci
r--

$

o\

a.l
a-

+
(\s

q)
L
tlo

o

a
q)

o

6)

ti

o.
C
oo
,d
.o

3()
xB

o

,d

tr
,E
rdo

=c)
!+.E
lc E(', 0)a.) aa:-J a{ al - o - c.l

i oi* S v =;S'..,
= - 

\J \, ' ,i. \L' I

.= - a.t .i<F-.n<
5n c , ,.F- , .'t--a-,! I _ = V) | 

= V)

oS Q;'E-U'E-
C) ;i.= (g (J'= (s

=t'3EE;eH;-=- r- 5 c6.= (! 
=,5 

(!
(J r< E v v = \,,t,=24 6 rer d, cE a () cdE .--i:.J!-,!P()::.'E = -= -1 === .= C -o.= -(5 -:-: -o -q '->aIUEUZQQZ

ca

tr\6
Oa -. F-\o 

= vr
ll rc! ,.7,

a'5 i:
"r _:1 (G

.' 6) 6Ii c)

o.

-; c{ts, _.o\ ,.'do F - .io.L -<f = 
ta)

J.-i -rt-iE.9 , 'E -VirLr-

'= o L:'l: !s

+* 7ET
:,.895
€ ,= -d) -d:zatva

0)
tr)d

,(6

'o

o

()
()

t

)d

o
o

q

.t

r . --l;B
J+.!^X(6
a3c()
r)Y(-,
L' -O

Oaa

z= a

(Jtil

tr4
t.+d
---,1()=

*z
U

z
tr

o.

o

ai
O

zi al

an
c.l

N-
.5o

!
cO

LU
lcrIE

tr._
ii=
.E=

i-! f)

Sd
cdxo

bo

O

()

(0

ha

()
tr
o

oo

rl

()

(s

p
o.

(.)

E

a)

o()

o

o()

F]

U
tr
t.lzti
f-l

rirl
Erl3
t-t



J
F.
rll
t-J
J!J

.c)
J()

-.t lJ]{.s
t-! i

L!\
o

F
El
&
Ur!a

o!r
(,)

C

al
0)
N

bo

)c!a3

o

tr

+ - O-+ 6l r--' ni + .a
'oO -\oUvl=..oUaa | -aa | .. iqaa I

.l/n-,l-\r-.an

=6X =6;. r =6-C--: -c-.9* -C-)cg 
- c.l (6 

- *-Y )(E 
-'5 i: ,*'5 i: ts "'5 E:=itXE;*4;--,b

=0) 
(g <r/ or cE \./ -= o (s

:t'())Po.,!!ii()
E 6 i.J E .j c.r * E r-
*t-tZQQZaiQZ

r!i
'zAefr
q!'=
LLI tr*=
=/^lri l--l



€_ tr,-,i( I Ii.r/Uo1tatl

Jvl Gmail

Despina Manea
Consilier

\..t
dJ,

. L(,
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Adresa documente OCPI
1 mesaj

despina manea <despmanea@yahoo.com>
Cdtre: Consiliul Judetean Giurgiu <cjg@cjgiurgiu.ro>, Cjg Cjgiurgiu <cjgiurgiu@gmail.com>

Buna ziua,

Va rugam sa ne raspundeti la solicitarile formulate prin adresa atasata

Multumesc,

Adresa OCPl.pdf
659K

,-)f. w!'72



CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTI SOCwA $I PROTECTIA COPILULUI

Mun.Giurgiu, gos. Alexandriei, nr.7-9, Giuryiu , cod 080641
Tel.-0246 121 2266:0246 l21 9597;0746125 l5 l3; Fax- 0746121 6232

Direclia juridicd gi managementul calitalii serviciilor sociale
Compartimentul Strategi i, programe, proiecte
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Cltre,

Consiliul Judelean Giurgiu

DGASPC Giurgiu urmeazE sE realizeze obiectivele de investi(ii: ,,Constructie Centru

Recuperare Neuromotorie pentru adulti in judetul Giurgiu" si " Constructie Centru de zi pentru

adulti in judetul Giurgiu", pentru asigurarea bazei materiale gi a serviciilor sociale care oferd

sprijin social si interven(ii specializate centrate pe recuperarea neuromotorie pentru a rispunde

nevoilor individuale, identificate prin evaluare, ale persoanelor adulte cu dizabilitSli, in vederea

menlinerii/dezvolt6rii poten!ialului personal gi prevenirii institulionalizirii.
Satisfacerea nevoilor identificate [a nivelul istitu!iei DGASPC Giurgiu, depinde de

posibilitatile financiare reduse ale bugetuluijudefului Giurgiu, care nu permitaceasta cu fonduri

proprii.

Pentru a soluliona aceaste problemi, DGASPC Giurgiu a identificat posibilitatea

oblinerii de fonduri nerambursabile pe programul PNRR (PLANUL NATIONAL DE

REDRESARE $l REZILIENJA), Dezvoltarea Infrastructurii Sociate Pentru Persoanele Cu

DizabilitAli. Prin acest program, DGASPC Giurgiu doreEte sd oblind fonduri pentru a realiza

obiectivele mai sus menlionate.

In acest scop, DASPC Giurgiu intenJioneazd sh utilizeze un teren, pe care actualmente se

afli Casa [oan4, adresa: sos. Bdldnoaiei nr. 31, municipiul Giurgiu, jud. Giurgiu (pentru

costructia Centrului de Recuperare Neuromotorie pentru adulti in judetul Giurgiu) si terenul pe

care se afld Ciisa Mihaela, la adresa: sr. Miron Costin n1i3a municipiul Giurgiu. jud. Ciurgiu
ide zi pentru adulti ). Cl6dirildfnenfionate sunt dezafectate Ei aflate(pentru const ruc entrulu

in stare de degradare avansati. DCASPC Giurgiu intenfioneazE demolarea acestor clidiri Ei

utilizarea terenuri lor aferente.

Pentru a indeplini obiectivele mai sus menlionate. este necesard obtinerea certificatelor de

urbanism si autorizaliilor de desfiin{are. La cererea pentru oblinerea acestor documente trebuie

anexate planul c tra topogr

informare, eliberate de OCPI

afic actualizat la zi, precum gi extrasul de carte funciari pentru



Avdnd in vedere cd terenurile si construcliile menlionate se afli in domeniul public al
judelului Giurgiu, Consiliul Judelean Giurgiu este in mdsurd s[ oblini aceste documente.

V5 rug6m sd ne ajutafi cu oblinerea documentelor menfionate.

Vd mullumim,

IRECTOR GENERAL,,.-r1l 5
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DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Mirela Sorina NEACSU
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CONSILIER,

Despina MANEA
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CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU

Comisia juridici, ordine publici qi situafii de urgen(I

AVIZUL

n.. l't din 16 august 2022

Av6nd in vedere proiectul de hot5rire, referatul de aprobare nr.15867 din 08 august 2022 al
pregedintelui, raportul de specialitate nr. 15875 din 08 august 2022 al Direcliei Patrimoniu,
coordonare servicii publice de interes judelean qi administrativ 9i celelalte documente prezentate, in
temeiul prevederilor art.l25 alin.(l) lit.b) din Ordonanla de Urgenfi a Guvernului nr.5712019
privind Codul administrativ. cu modificlrile gi complethrile ulterioare, respectiv al prevederilor
art.l5 alin.(1) lit.b) din Regulamentul de organizare qi funclionare al consiliului judelean,

COMISIA JURIDTCA, ORDINE PUBLICA $I SITUATII DE URGENTA

emite urmltorul aviz:

Art.1. Se ayizeazd favorabil Proiect de hotirAre nr.172 din 08 august 2022 pivind
aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al Judelului Giurgiu a construcliilor situate
in intravilanul municipiului Giurgiu, aferente imobilelor Casa de tip familial ,,Mihaela", gi Casa de
tip familial ,,loana", aflate in administrarea Direc{iei Generale de Asistentd Social6 gi Protecfia
Copilului Giurgiu, in vederea scoaterii din funcliune gi a desfiin{5rii, fbrd amendamente.

Art.2. Amendamentele qi observajiile membrilor comisiei se reg[sesc in anexa care face
parte integranth din prezentul aviz - nu este cazul.

Art.3. Prezentul aviz se comunic6 prin grija secretarului comisiei, in termenul recomandat,
secretarului general al judelului.

PRE$EDINTE,

Silviu-Cristian Anculescu

SECRETA&

Mihai -CItnlin Georgescu

,
, i,.,J

llir



CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU
Comisia pentru investi{ii, patrimoniu, urbanism gi infrastructurl

AYIZUL

".. +{ din 17 august 2022

AvAnd in vedere proiectul de hotdrire, referatul de aprobare nr.l5867 din 08 august 2022 al

pregedintelui, raportul de specialitate nr.15875 din 08 august 2022 al Direcliei Patrimoniu,
coordonare servicii publice de interes judelean gi administrativ qi celelalte documente prezentate, in
temeiul prevederilor ar1.125 alin.(l) lit.b) din Ordonanla de Urgen{d a Guvernului nr.5712019

privind Codul administrativ, cu modificdrile gi complet6rile ulterioare, respectiv al prevederilor

art.l5 alin.(l) lit.b) din Regulamentul de organizare qi funclionare al consiliuluijudelean,

COMISIA PENTRU INVESTITII, PATRIMONIU, URBANISM $I INFRASTRUCTURA

emite urmitorul aviz:

Art.l. Se avizeazd favorabil Proiect de hotirAre nr.172 din 08 august 2022 privir;.d

aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al Judelului Giurgiu a construcliilor situate

in intravilanul municipiului Giurgiu, aferente imobilelor Casa de tip familial ,,Mihaela", qi Casa de

tip familial ,,loana", aflate in administrarea Direcliei Generale de Asistenld Sociali qi Protec[ia

Copilului Ciurgiu, in vederea scoaterii din funcliune gi a desfiin1Irii, fdr6 amendamente'
Art.2. Amendamentele qi observa(iile membrilor comisiei se regSsesc in anexa care face

parte integrantd din prezentul aviz - nu este cazul.
Art.3. Prezentul aviz se comunicd prin grija secretarului comisiei, in termenul recomandat,

secretarului general al jude{ului.

SECRE,nPRE$EDINTE,

Cltilin- uf [onescu Daniela B.{Oan


