
 
CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

____________________________________________________________________ 

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza SF,  pentru obiectivul 

de investiții ,, Construire Centrul Sportiv Stadionul Tineretului ” 

 

 

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință extraordinară; 

având în vedere referatul de aprobare nr. 6759/21.03.2023 al  Direcției Tehnice,  

raportul Serviciului juridic nr. 6867/22.03.2023, precum și avizul comisiilor de 

specialitate; 

în baza  art. 5 alin. (1) lit. a) pct (ii), a art. 7 alin (7) și alin (8)  din H.G. nr. 907/2016 

privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice 

aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare și a art. 44 alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

în temeiul art. 173 alin. (1)  lit. b), alin. (3)  lit f), art. 182 și art. 196 alin (1) lit. a) 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1. Se aprobă  documentația tehnico – economică - faza SF,  pentru 

obiectivul de investiții ,, Construire Centrul Sportiv Stadionul Tineretului”, conform 

Anexei la prezenta hotarare, cu principalii indicatori tehnico-economici: 

 Valoarea totală a inv (inclusiv TVA):  367.622.835,36 lei   

                      din care, C+M (inclusiv TVA): 288.295.538,65 lei   

  Durata de execuție: 30 luni  

 

Art.2. Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

            Nr…….                                                             Adoptată  la data de…………….. 

           

                   PREȘEDINTE                                          CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                          SECRETAR GENERAL 

 AL JUDEȚULUI  

                    DORIN-COSMIN VASILE 

                                                                              CRISTIAN-MARIAN SOVĂILĂ 

    

 

 



 

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ                                                        Se aprobă,   

DIRECȚIA TEHNICĂ                                                                       PRESEDINTE 

Nr .  6759/21.03.2023                                                               DORIN COSMIN VASILE 

 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – 

faza SF,  pentru obiectivul de investiții  

,, Construire Centrul Sportiv Stadionul Tineretului” 

 

 

 

Obiectivul sus-menționat, este inclus în Lista sinteza a obiectivelor de investiții 

pentru anul 2023, la cap.67.02 – Cultură,recreere,religie, aprobată prin HCJ Dolj nr. 

56/2023.      

Necesitatea investiției este dată de nevoia de dezvoltare a sportului și activităților 

legate de sport prin crearea unor infrastructuri agrementate la nivel național și 

internațional, constituind un factor motivațional pentru formarea tinerilor pentru 

performanța și pentru o viață sănătoasă. 

Prin această investiție, cu capacitate de aproape 6.000 locuri, se va asigura mărirea 

numărului de spații dedicate diverselor categorii de sporturi, în municipiul Craiova, pe 

lângă Stadionul „Ion Oblemenco” cu 30.000 locuri, Stadionul de atletism cu 5.000 locuri, 

Sala polivalentă cu 4.000 locuri, Centrul de recuperare a sportivilor Lunca, Hipodromul 

din Parcul N.Romanescu (care urmează să fie reabilitat).  

Se dorește realizarea unei clădiri multifuncționale care să cuprindă arenă de 

atletism și velodrom, omologată în vederea desfășurării de competiții internaționale 

pentru atletism și ciclism, investiție modernă și utilă comunității locale.  

  Construcția acestui complex sportiv, la standarde internaționale, se va integra în 

infrastructura sportivă existentă creând premisele pentru ca municipiul Craiova să devină 

o destinație sportivă internațională. 

Arena de atletism indoor va fi destinată competițiilor naționale și internaționale de 

atletism și va respecta reglementările IAAF (actual World Athletics), Federației 

Romane de Atletism, normelor și standardelor naționale și europene. Se urmărește 

omologarea IAAF a arenei (actual World Athletics), pentru competiții internaționale. 

Construcția ce va adăposti arena de atletism va fi categoria I, conform regulamentului 

IAAF (actual World Athletics). 

Pista de velodrom indoor va corespunde specificațiilor impuse pentru competițiile 

aprobate de către Uniunea Internațională de Ciclism (UCI). 

In perioadele dintre competițiile sportive de atletism și ciclism, clădirea va putea 

adăposti și alte tipuri de evenimente sau activități, cum ar fi: 

- concerte sau activități culturale; 

- competiții de baschet etc. pentru competiții locale  

 

 



Se propun urmatoarele variante de realizare a obiectivului de investiții:  

- Varianta 0 - în care nu se fac intervenţii 

 - Varianta I (recomandată) - în care se realizează investiţia cu soluția de încălzire 

cu centrală termică pe gaze naturale 

 - Varianta a II-a  - în care se realizează investiția cu soluția de încălzire cu centrală 

termică pe gaze naturale, cu aport de agent termic de la rețeaua de termoficare publică. În 

plus, în această variantă, pentru pista de atletism cu 6 culoare se  propune un sistem 

automatizat de ridicare și coborâre cu șnec, a zonei de turnantă. Sistemul are avantajul că 

nu mai este necesară montarea și demontarea manuală a zonei de siguranță a pistei de 

ciclism, dar are un cost ridicat, care nu se încadrează în resursele financiare ale 

beneficiarului. 

S-a recomandat scenariul I deoarece, din punct de vedere economic, această 

variantă asigură condițiile pentru omologarea pistelor de ciclism și atletism de către 

federațiile internaționale de specialitate, cu utilizarea unui sistem manual de asigurare a 

zonei de siguranță pentru pista de ciclism, care este mult mai convenabil din punct de 

vedere financiar și, pe de altă parte, utilizarea sistemului de încălzire a spațiilor interioare 

cu o centrală termică cu 3 cazane alimentate cu gaze naturale, conform cerinței 

beneficiarului.  

Amplasamentul studiat se află în intravilanul Municipiului Craiova, la intersecția 

dintre B-dul Știrbei Vodă și B-dul 1 Mai, având adresa poștală pe B-dul Știrbei Vodă, nr. 

9, cu următoarele vecinătăți: 

- la nord - B-dul Știrbei Vodă, pe o lungime de cca 153m 

- la est - proprietate privată Clubul Sportiv Municipal, pe o lungime de cca. 134m. 

Regimul de înălțime al clădirilor din această vecinătate este P+1, P+2. Clădirile 

sunt destinate activităților sportive 

- la sud - circulație auto și blocuri de apartamente cu regimul de înalțime P+4; pe 

o lungime de cca.137m 

- la vest - B-dul 1 Mai, pe o lungime de cca 135m. Pe latura opusă bulevadului 

sunt blocuri de apartamente cu regimul de înălțime P+7, P+8.  

 

Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcţional-arhitectural şi 

tehnologic: 

 

Caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii; 

În cadrul investiției au fost stabilite următoarele obiecte: 

Ob.1 - Corp centru sportiv S+P+3 

Ob.2 - Rețele de incintă și branșamente 

Ob.3 - Amenajări de incintă  

 

Planul clădirii Corp centru sportiv are formă de elipsă, cu latura cea mai mare de cca. 

130,0m, paralelă cu B-dul Știrbei Vodă și latura mică de cca. 100,0 m, aproximativ 

paralelă cu B-dul 1 Mai.  

Regimul de înălțime al clădirii propuse este S+P+3.  

Date tehnice ale corpului de clădire propus 

  Ac totală = 11.097,76 mp 

  Adc totală    = 34.600,21 mp 

Înălțimea liberă propusă variază astfel:  

- la subsol     2,5-2,8-3,20 m  



- la parter     2,80-8,15 m  

- la etajul 1     2,80 m  

- la etajul 2     2,50-2,85 m 

- la etajul 3    2,40-3,00 m  

- la suprafața centrală de joc 19,50 m 

 

Clădirea va fi echipată cu următoarele tipuri de instalații: 

- Instalații electrice de iluminat interior, normal și de siguranță, prize, instalatie 

electrica de legare la pamant, instalatie electrica de protectie împotriva trasnetelor 

(paratrăsnet), instalatia electrica de protectie împotriva socurilor electrice datorate 

atingerilor,  instalația de priză de pământ. 

- Sistem fotovoltaic 448,2 kW on grid trifazat 

- Instalații de curenți slabi: instalație de detecţie şi semnalizare incendiu, instalatie  

detectie monoxid de carbon, instalatie  avertizare panica, alarmare vocala, detectie 

si avertizare efractie, control  acces, supraveghere video, instalatie ticketing, 

ceasoficare, voce-date / CATV, sonorizare profesionala  arena, instalatie conferinta 

si traducere simultana, instalatie infrastructura broadcast televiziuni  

- Instalatii sanitare interioare - de alimentare cu apă rece, apă caldă și canalizare la 

obiectele sanitare  

- Instalatii pentru stingerea incendiului cu apă: hidranţi interiori, hidranţi exteriori, 

coloane uscate, sprinklere, sprinklere deschise 

- Instalatii de stingere cu spuma mecanica sau cu gaze inerte la hotele din bucatarii 

- Instalatii de incalzire, ventilare si climatizare 

- Instalaţie de desfumare parcaj subteran 

- Desfumare case  de scara supraterane 

- Desfumare  sala aglomerata 

- Desfumare circulatii comune orizontale 

- Instalații de utilizare gaze naturale pentru alimentarea celor 3 cazane murale din 

dotarea centralei termice 

Clădirea va fi dotată cu echipamente tehnologice și funcționale care necesită 

montaj, necesare pentru funcționarea instalațiilor de curenți slabi, sanitare, hidranți 

interiori, încălzire, climatizare, ventilație și pentru filtroventilație la adăpostul A.L.A. 

 

Categoria şi clasa de importanţă a construcţiilor 

a. Clasa de importanță a construcției,  este II. 

b. Categoria de importanţă a construcţiei, este C (normală). 

 

Solutia constructiva propusă: 

o Infrastructura 

La nivelul subsolului ca elemente verticale de rezistenta sunt prevăzuți stâlpi si 

pereți din beton armat monolit după cum urmează: pereți perimetrali pe tot conturul 

exterior al arenei si pereți perimetrali pe conturul salii de conferențe. Dimensiunea 

stâlpilor 60x120 cm respectiv 60x160 cm in zona de exterior a parcajelor iar a pereților 

30 cm. 

Planșeul de la cota +0.00este de tip dala groasa de 30 cm ce reazemă pe pereți din 

beton armat pe conturul exterior ala arenei si pe stâlpi din beton armat in câmp (zona sub 

arena)având dimensiunea de 60x60 cm prevăzuți la partea superioara cu capitel cu 

dimensiunea 180x180x60 cm pentru preluarea eforturilor de străpungere a planșeului.  



Sistemul de fundare ales este de radier general de 50 cm grosime pe zona arenei si 

zona parcărilor N-E si de 80 cm sub zona aferenta tribunelor si peluzelor. 

o Suprastructura 

Structura acoperișului metalic este de tip „închis” ce acoperă întreaga construcție a 

velodromului. Acesta este realizat in sistem grinzi cu zabrele spațiale interconectate intre 

ele realizate din profile metalice laminate 

Structura acoperișului reazemă pe 16 perechi de stâlpi din beton armat prin 

intermediul unor dispozitive antiseismice,acestea decuplând structura metalica a 

acoperișului de structura de beton. Stâlpii sunt legați la extremități prin grinzi cu secțiunea 

de 120x60 cm 

Sistemul constructiv general ales pentru suprastructură este realizat din cadre din 

beton armat. În cazul tribuneiVIP, unde suprastructura are un regim de înălțime S+P+3E, 

sistemul constructiv de asemenea de tip cadre din beton armat si pereți de beton armat 

reprezentat de cele 2 nuclee de lifturi de la extremități. 

Închideri, compartimentări, finisaje 

− Inchideri exterioare pline se vor realiza din: panouri sandwich termoizolante 10 cm pe 

structura metalica sau zidarii caramida BCA 25 cm termoizolate cu vata bazaltica min. 

10 cm.  

− Inchiderile vitrate: se vor realiza din tamplarie de aluminiu cu rupere de punte termica 

și sticla izolanta. Zonele inalte vitrate din parter, se vor inchide cu pereti cortina. Sticla 

va fi izolanta clara, low-e.  

− Peretii de compartimentare se vor realiza din: zidarie de BCA 20 cm, pereti de 

gispcarton 15cm (montanti10cm placati pe fiecare parte cu doua straturi de gipscarton 

și vata minerala 10cm intre ele)  

− Finisajele pentru spatiile comune (holuri de acces, scari, holuri de nivel, circulatii) 

sunt pardoseala terrazzo, pereti vopsitorie lavabila, plafoane suspendate din gipscarton 

sau casetate 

− Finisajele pentru tribune, circulatii secundare: pardoseala vopsitorie epoxidica  

− Tamplaria interioara: usi pline pe toc de aluminiu sau usi metalice etanse 

Preluarea apelor pluviale se va face prin intermediul unui sistem de scurgere 

(receptoare de terasa, coloane de colectare, rigole) ce va fi legat la canalizare. 

 

Adăpost protecție civilă 

S-a propus realizarea unui adapost de apărare civilă în subsol, amplasat sub 

constructia principala. Numarul de persoane calculat pe baza numarului de angajati 

permanenti  49 persoane. Descriere: 

- Adapostul este amplasat în subsolul constructiei la cota -4.50m  

- Suprafata adapostului   = 50.76 mp 

- Numarul persoanelor adapostite  = 49 persoane; 

- Inaltimea libera    = 3.65 m 

- Volum     = 185.27 mc 

- Dimesiuni structura: adapostul este amplasat pe radier general cu 

grosimea de 60 cm, pereti beton armat cu grosimea de 40 cm și placa 

peste adapost din beton armat de 20 cm. 

- Accesul în adapost se face prin doua sasuri, avand dimensiunea golurilor 

gol cu dimensiunea de 80x180 cm, prevazut cu usa UME0, usa metalica 

de protectie etansa, cu dimensiunile foi de 90x190 cm și grosime 14mm.  

 



Obiectivul de investiții a fost prevăzut cu următoarele tipuri de instalații:  

Instalații electrice curenți tari: 

1. Alimentare cu energie electrică 

2. Distribuția energiei electrice 

3. Iluminat interior, normal și de siguranță 

4. Prize 230/400 V, forta 

5. Sisteme de distribuție și de pozare a cablurilor 

6. Instalație de protecție împotriva trăsnetelor (paratrasnet) 

7. Instalația de priză de pământ 

8. Instalații de protecție împotriva șocurilor datorate atingerilor 

Sistem fotovoltaic 448,2 kW on grid trifazat 

Solutia tehnica de instalare a unui sistem fotovoltaic dedicat locului de consum 

Stadionul Tineretlui Craiova este cu 1080 Panouri fotovoltaice monocristaline halfcut 

LONGi Hi MO 415 Wp Tip LR5-54HPH-415M amplasate pe partea laterala a ovoidului 

orientata spre SUD-SUDEST si fixate de invelitoarea acoperisului sau de structura 

existenta in spatele invelitorii in functie de solutia tehnica a acestora. 

Instalații curenți slabi 

1. Instalație detecție și semnalizare incendiu 

2. Instalație alarmare vocală 

3. Instalație avertizare panică (toalete persoane cu dizabilități) 

4. Instalație detecție și avertizare efracție 

5. Instalație control acces 

6. Instalație supraveghere video 

7. Instalație ticketing 

8. Instalație ceasoficare 

9. Instalație date voce / catv 

10. Instalație sonorizare profesională arena 

11. Instalație conferință și traducere simultană 

12. Instalație infrastructură broadcast televiziuni 

Instalații sanitare și de stins incendiul 

Instalații de încălzire, ventilare și climatizare 

Instalație de desfumare parcaj subteran 

Centrala Termica (cu preparare de apa calda 80/600C) are urmatoarele caracteristici 

principale: 

• Capacitate de incalzire estimata: 3350kW; 

• Trei cazane de pardoseala (2 x 1300 kW + 1 x 750 kW) la 80/60 oC 

• Arzatoare modulante cu functionare cu combustibil gaze naturale, tip Low NOx 

• Cos de fum din INOX tip dublu-perete (separat, cate unul pentru fiecare cazan) 

• Vase de expansiune inchise, cu membrana elastica pentru fiecare cazan 

• Limitator de presiune 

• Statie de dedurizare (ce asigura apa de adaos si pentru circuitele de distributie 

• Butelie de egalizare a presiunii 

• Racorduri pentru umplere 

Instalații de utilizare gaze naturale 

Alimentarea cu gaze naturale a obiectivului se propune a fi făcută de la conducta 

de distribuție stradală, medie presiune, aflată în zonă, pe b-dul Știrbei-vodă. 

În acestă situație se propune: 



Realizarea unui nou branșament și a instalației de utilizare aferente precum și a 

unui post de reglare măsurare corespunzător, dotat cu un regulator de gaz tip RTG 320 

sau echivalent capabil să furnizeze un debit de gazde 400 Nmc/hși a unui contor de gaz 

tip G 250, cu pistoane rotative, ce vor fi amplasate la limita de proprietate, în cofret 

agrementat 

 

LUCRĂRI EXTERIOARE 

Accese auto pe teren - sunt prevăzute două accese auto pe teren: 

- Acces auto din B-dul Știrbei Vodă în parcajul exterior de la parterului unde sunt 

prevăzute 45 locuri de parcare. Dimensiunea accesului este de 5,50m cu două fire 

de circulație și se realizează cu o rampă ce coboară spre parcaj cu o pantă de 11,6%. 

- Acces auto la nivelul B-dului 1 Mai prin care se realizează accesul la parcajul situat 

la nivelul subsolului.  

• Accese pietonale pe teren: 

- pe lungimea B-dului Știrbei Vodă, direct la nivelul cotei parterului sau pe trepte ce 

preiau o diferență de nivel de cca 1,2m 

- Pe lungimea B-ului 1 Mai prin scări dimensionate cu lățimea minimă de 5 m sau 

prin trepte pietonale cu înălțimea maximă de 15cm.  

Perimetral contrucției se desfășoară o circulație pietonală cu lățimea minimă de 3 

m în zonele de evacuare persoane. 

De asemenea, se vor amenaja rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități. 

• Locuri de parcare: 

− 139 locuri de parcare în subsol (compartiment 2) 

− 6 locuri de parcare la nivelul terenului cota -4.60 

− 3 locuri de parcare autocare la nivelul terenului cota -4.60 

− 45 locuri de parcare la nivelul terenului cota -0.10 (din care 5 locuri de parcare pentru 

persoane cu handicap) 

Total 193 locuri de parcare în incintă. 

Pe latura de nord, pe B-dul Știrbei Vodă există un număr de 40 locuri de parcare pe 

domeniul public. 

• Spații verzi  

Se propune amenajarea de spații verzi cu gazon, copaci, arbuști și vegetație 

decorativă, specifice zonei. 

Pe laturile de vest și sud, împrejmuirea se va realiza din beton aparent cu muchii 

teșite, cu înălțimea de cca. 1,5m. 

Pentru protecția împotriva unor posibile viitoare viituri datorate ploilor torențiale, 

pe laturile de nord și vest, s-au prevăzut bariere (extensibile manual) din folie PVC, 

gonflabile, care pot asigura o protecție pentru un nivel al apei de max. 1m înălțime. În 

cazul unei ploi torențiale, acestea vor fi întinse manual, de personalul din administrație,  

special pregătit. 

Spațiile vor fi dotate cu mobilier urban, panouri informaționale electronice, totem 

de signalistică, coșuri de gunoi, rastele pentru biciclete, iluminat exterior şi ambiental etc. 

Amenajările se vor realiza astfel încât să asigure îndepărtarea apelor de lângă 

construcții, canalizarea acestora către geigerele propuse şi evitarea băltirilor pe 

platformele carosabile şi pietonale.  

Toată construcția a fost gândită cu un design incluziv, care să asigure accesul 

neîngrădit tuturor persoanelor (persoane cu dizabilități locomotorii, nevăzători și 

hipoacuzici).  



 

Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei sunt 

 Valoarea totală a inv (inclusiv TVA):  367.622.835,36 lei   

                      din care, C+M (inclusiv TVA): 288.295.538,65 lei   

  Durata de execuție: 30 luni  

 

Studiul de fezabilitate a fost întocmit cu respectarea  Notei conceptuale  si Temei de 

proiectare .Aceste documente au fost elaborate conform prevederilor HG 907/2016, au 

fost aprobate  de către ordonatorul principal de credite și au stat la baza atribuirii 

contractului de servicii de proiectare pentru obiectivul de investiții în cauză. 

În conformitate cu prevederile art. 44, alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi a căror 

finanţare se asigură integral sau în completare din bugetul local, se aprobă de autoritatea 

deliberativă, respectiv Consiliul Judeţean. 

Având în vedere cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Judeţean Dolj, 

documentaţia tehnico-economică – faza SF,  pentru obiectivul de investiție menţionat.   

 

Anexăm alăturat proiectul de hotărâre . 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

SILVIA IONESCU LUPEANU 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         ÎNTOCMIT, 

                                                                                                  SIMONA FLOREA 



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

D.J.A.L.S. – Serviciul Juridic, Administrație Locală       

Nr. 6867/22.03.2023                                                                                                                                                     

                                                                                                                    

                                                                                                                  Vizat,                                                                                                                                    
                                                                                                     Director Executiv 

   Adriana- Cristina VĂRGATU 

          

  

                                                    RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico - economice – 

faza SF, pentru obiectivul de investiții,, Construire Centrul Sportiv Stadionul 

Tineretului,,  

 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța 

de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administrație Locală în calitatea sa de 

compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj, a 

analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice -faza SF 

pentru obiectivul de investiții ,, Construire Centrul Sportiv Stadionul Tineretului,, propus de 

Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele: 

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: aprobare documentație tehnico – economice - faza 

SF pentru obiectivul de investiții ,, Construire Centrul Sportiv Stadionul Tineretului ,,; 

2) Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, 

strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.),  

în limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre. 

În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/normele aplicabile 

domeniului reglementat, respectiv prevederile:  

- art. 5 alin. (1) lit. a) pct. (ii) art. 7. alin. (7) și alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 

907/2006 privind etapele de elaborare și conținutul – cadru al documentațiilor tehnico- 

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu 

modificările si completările ulterioare; 

-art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările 

și completările ulterioare; 

- art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. f), art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a 

serviciului juridic: nu este cazul. 

4)  Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează FAVORABIL. 

       

                   Avizat, 

            Șef Serviciu Juridic                    

              Daiana STOICA                                                                           Întocmit 

                                                                                                            Consilier juridic 

                                                                                                               Emil Purcărin 



Anexa la Hotărârea nr.


























































































































































































































