
ROMANIA 

JUDETUL SATU MARE 

COMUNA VALEA VINULUI 

CONSILIUL LOCAL VALEA VINULUI 

   
 

      HOTĂRÂREA Nr. 14/2021     

   ===================================== 

privind aprobarea delegării gestiunii serviciului public de salubrizare a comuneiVALEA 

VINULUI în baza unui contract de concesiune de servicii  
 

 

 Consiliul Local al comunei VALEA VINULUI, întrunit în ședința ordinară la data de 

31 mai 2021; 

 Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.1266/21.05.2021 a primarului comunei VALEA VINULUI,anexată 
prezentului proiect de hotărâre și prevederile H.C.L. nr. 10 /31.03.2021,prin care s-a 

aprobat studiului de oportunitate si s-a aprobat modalitatea gestiunii pentru serviciul 

public de salubrizare a comunei VALEA VINULUI; 

- avizul comisiei permanente de pe langa consiliul local nr.1267/21.05.2021; 

-raportul compartimentului de resort din cadrul Primariei Valea Vinului 
nr.1268/21.05.2021; 

Luând în considerare faptul că taxa specială de salubrizare, aplicabilă în cazul 

persoanelor fizice, este cea mai economică variantă de finanțare a activităților de colectare și 

transport a deșeurilor; ținând cont de faptul că încheierea contractului de prestare a 

serviciului între operator și utilizator nu este posibilă comercial și tehnic, ținând cont de 

costurile foarte mari la încheierea contractelor individuale, facturarea, comunicarea facturii 
și încasarea tarifului de la fiecare gospodărie, respectiv încheierea a circa 1500 de contracte 

anuale și a 1500 de facturi lunare,adică dublarea costurilor operatorului,  care se resfrâng 

în mod evident direct în prețul de salubrizare respectiv în tariful achitat atât de populație, 

cât și de persoanele juridice, în conformitate cu prevederile art.42 alin.(1) lit.c), din Legea 

51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările 
ulterioare;             
 Prevederile art. 22 alin. (2) lit.b), art. 23 alin. (1) lit.b), art. 29 alin.(8) lit.a), art. 29 

alin. (9), (10), art. 30 alin. (7), art. 33 alin. (4) lit.b), din Legea nr. 51/2006 a serviciilor 

comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare precum și art. 24 

alin.(2), (4), (5), art. 25, art. 26 alin. (1) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare 
a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare,      
 În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.d) coroborate cu cele ale alin.(7) 

lit.n), art.136 alin.(1), alin.(2) și alin.(3) și art.139 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ;     

    H O T Ă R Ă Ş T E: 

 Art.1- (1) Se aprobă delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare a 

comuneiVALEA VINULUI în baza unui contract de concesiune de servicii, care va fi 

încheiat cu un operator de salubrizare, desemnat în conformitate cu dispozițiile legale 

privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. 

(2) Contractul de concesiune de servicii va avea ca obiect următoarele activităţi din 

cadrul serviciului public comunitar privind salubrizarea localităţilor:  
a. colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al 

deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, 

inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de 

echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori; 

b. colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de 
activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora. 

(3) Activitățile enumerate la alin.(2) lit.a) și b)includ următoarele subactivități: 

- colectarea si transportul deșeurilor voluminoase provenite de la populatie, 

instituții publice și agenti economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, covoare, 



obiecte mari de folosință îndelungată altele decât deșeurile de echipamente electrice și 

electronice etc.); 

- colectarea și transportul deșeurilor biodegradabile, provenite de la populație, 

instituții publice și agenti economici, neasimilabile celor menajere; 

- colectarea deşeurilor abandonate pe domeniul public și privat al comunei 
VALEA VINULUI; 

- colectări ocazionale şi servicii suplimentare, la solicitare. 

 (4) Se aprobă punerea la dispoziție și exploatare către operatorul de salubrizare 

desemnat a sistemului de utilităţi publice aferente serviciului public comunitar privind 

salubrizarea localităţilor, necesare pentru realizarea activităţilor prevăzute la alin.(2) și 
alin.(3). 

Art.2.- Se aprobă Contractul de delegare de concesiune de servicii, conform 

Anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.3.- Se aprobă Caietul de sarcini pentru unele activități al serviciului de 

salubrizare a comuneiVALEA VINULUI, conform Anexei nr.2, parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 
Art.4.- Se aprobă Regulamentul pentruunele activități al serviciului de salubrizare a 

comuneiVALEA VINULUI, conform Anexei nr.3, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

     Art.5.-Se aprobă Inventarul bunurilor mobile şi imobile, care constituie sistemele de 

utilităţi publice aferenteserviciului public de salubrizare, conform Anexei nr.4, parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  
Art.6.- Se aprobă Indicatorii de performanță ai serviciului public de salubrizare, 

conformAnexei nr.5, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.7.-Contractul de delegare de concesiune de servicii, aprobat conform art.2, se 

completează cu Anexele nr.2-5 din prezenta hotărâre, fiind părți integrante ale acestuia. 

Art.8. - Contractul de delegare de concesiune de servicii, Caietul de sarcini, 

Regulamentul, Indicatorii de performanță ai serviciului public de salubrizare și 
Inventarul bunurilor mobile și imobile, aprobate conform art.2-6, vor face parte din 

documentația de atribuire. 

Art.9. – (1) Pentru persoanele fizice și juridice care nu colectează selectiv deșeurile se 

vor aplica gradual următoarele sancțiuni: avertisment verbal, avertisment scris, respectiv 

amendă între 100-500 lei. 
(2) La prima amendă aplicată pentru încălcarea dispozițiilor legale referitoare la 

colectarea selectivă, agentul constatator va face mențiune că poate fi achitat jumătate din 

minimul amenzii prevăzut la alineatul precedent, dacă contravenientul o achită în termen 

de 15 zile de la data comunicării sau înmânării procesului-verbal de contravenție. 

(3) Se împutenicește primarul comunei pentru a stabili prin dispoziție agenții 

constatatori îndreptățiți să aplice sancțiunile prevăzute la alin.(1). 
Art.10.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul 

comuneiVALEA VINULUI. 

Art.11. – Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului general al 

comuneiVALEA VINULUI cu: 

 - Instituția Prefectului Județului Satu Mare; 
 - Primarul comunei; 

 - Utilizatorii serviciului de salubrizare prin afișare la avizierele din localitățile 

comunei și prin publicare pe site-ul Primăriei VALEA VINULUI. 

 

 

 
       VALEA VINULUI,la 31.05.2021 

   

 

 

  PRESEDINTE DE SEDINTA               
 PETCAS ADRIANA MONICA 

         CONTRASEMNEAZA   

         SECRETARUL GENERAL UAT, 

        ALEXANDRU OROS 

 



Prezenta hotarare a fost adoptata cu respectarea prevederilor art.139,alin(1),(3) din OUG 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 

Nr.total al consilierilor in functie –11;    Voturi pentru _______11; 

Nr.total al consilierilor prezenti –11  ;   Voturi impotriva ______0 ; 
Nr.total al consilierilor absenti –0  ;   Abtineri ________0 ; 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



ROMANIA 

JUDETUL SATU MARE  

COMUNA VALEA VINULUI 

CONSILIUL LOCAL    

 
      = PROIECT =  

      HOTĂRÂREA Nr.____/2021     

   ===================================== 

privind aprobarea delegării gestiunii serviciului public de salubrizare a comuneiVALEA 

VINULUI în baza unui contract de concesiune de servicii  
 

 Consiliul Local al comunei VALEA VINULUI, întrunit în ședința ordinară la data de 

31 mai 2021; 

 Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.1266/21.05.2021,a primarului comunei VALEA VINULUI,la 

prezentului proiect de hotărâre și prevederile H.C.L. nr. 10/31.03.2021,prin care s-a 
aprobat studiului de oportunitate si s-a aprobat modalitatea  gestiunii pentru serviciul 

public de salubrizare a comunei VALEA VINULUI; 

- avizul comisiei pemanente de pe langa consiliul local nr.1267/21.05.2021; 

- raportul compartimentului de resort din cadrul Primariei Valea Vinului 

nr.1268/21.05.2021; 
Luând în considerare faptul că taxa specială de salubrizare, aplicabilă în cazul 

persoanelor fizice, este cea mai economică variantă de finanțare a activităților de colectare și 

transport a deșeurilor; ținând cont de faptul că încheierea contractului de prestare a 

serviciului între operator și utilizator nu este posibilă comercial și tehnic, ținând cont de 

costurile foarte mari la încheierea contractelor individuale, facturarea, comunicarea facturii 

și încasarea tarifului de la fiecare gospodărie, respectiv încheierea a circa 1500 de contracte 
anuale și a 1500 de facturi lunare,adică dublarea costurilor operatorului,  care se resfrâng 

în mod evident direct în prețul de salubrizare respectiv în tariful achitat atât de populație, 

cât și de persoanele juridice, în conformitate cu prevederile art.42 alin.(1) lit.c), din Legea 

51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 
 Prevederile art. 22 alin. (2) lit.b), art. 23 alin. (1) lit.b), art. 29 alin.(8) lit.a), art. 29 

alin. (9), (10), art. 30 alin. (7), art. 33 alin. (4) lit.b), din Legea nr. 51/2006 a serviciilor 

comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare precum și art. 24 

alin.(2), (4), (5), art. 25, art. 26 alin. (1) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare 

a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare,      
 În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.d) coroborate cu cele ale alin.(7) 

lit.n), art.136 alin.(1), alin.(2) și alin.(3) și art.139 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ; 

       H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art.1- (1) Se aprobă delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare a 

comuneiVALEA VINULUI în baza unui contract de concesiune de servicii, care va fi 

încheiat cu un operator de salubrizare, desemnat în conformitate cu dispozițiile legale 

privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. 

(2) Contractul de concesiune de servicii va avea ca obiect următoarele activităţi din 

cadrul serviciului public comunitar privind salubrizarea localităţilor:  
a. colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al 

deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, 

inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de 

echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori; 

b. colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de 
activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora. 

(3) Activitățile enumerate la alin.(2) lit.a) și b)includ următoarele subactivități: 

- colectarea si transportul deșeurilor voluminoase provenite de la populatie, 

instituții publice și agenti economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, covoare, 

obiecte mari de folosință îndelungată altele decât deșeurile de echipamente electrice și 

electronice etc.); 



- colectarea și transportul deșeurilor biodegradabile, provenite de la populație, 

instituții publice și agenti economici, neasimilabile celor menajere; 

- colectarea deşeurilor abandonate pe domeniul public și privat al 

comuneiVALEA VINULUI; 

   - colectări ocazionale şi servicii suplimentare, la solicitare. 
 (4) Se aprobă punerea la dispoziție și exploatare către operatorul de salubrizare 

desemnat a sistemului de utilităţi publice aferente serviciului public comunitar privind 

salubrizarea localităţilor, necesare pentru realizarea activităţilor prevăzute la alin.(2) și 

alin.(3). 

Art.2.- Se aprobă Contractul de delegare de concesiune de servicii, conform 
Anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.3.- Se aprobă Caietul de sarcini pentru unele activități al serviciului de 

salubrizare a comuneiVALEA VINULUI, conform Anexei nr.2, parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.4.- Se aprobă Regulamentul pentruunele activități al serviciului de salubrizare a 

comuneiVALEA VINULUI, conform Anexei nr.3, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
     Art.5.-Se aprobă Inventarul bunurilor mobile şi imobile, care constituie sistemele de 

utilităţi publice aferenteserviciului public de salubrizare, conform Anexei nr.4, parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.6.- Se aprobă Indicatorii de performanță ai serviciului public de salubrizare, 

conformAnexei nr.5, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.7.-Contractul de delegare de concesiune de servicii, aprobat conform art.2, se 

completează cu Anexele nr.2-5 din prezenta hotărâre, fiind părți integrante ale acestuia. 

Art.8. - Contractul de delegare de concesiune de servicii, Caietul de sarcini, 

Regulamentul, Indicatorii de performanță ai serviciului public de salubrizare și 

Inventarul bunurilor mobile și imobile, aprobate conform art.2-6, vor face parte din 

documentația de atribuire. 
Art.9. – (1) Pentru persoanele fizice și juridice care nu colectează selectiv deșeurile se 

vor aplica gradual următoarele sancțiuni: avertisment verbal, avertisment scris, respectiv 

amendă între 100-500 lei. 

(2) La prima amendă aplicată pentru încălcarea dispozițiilor legale referitoare la 

colectarea selectivă, agentul constatator va face mențiune că poate fi achitat jumătate din 
minimul amenzii prevăzut la alineatul precedent, dacă contravenientul o achită în termen 

de 15 zile de la data comunicării sau înmânării procesului-verbal de contravenție. 

(3) Se împutenicește primarul comunei pentru a stabili prin dispoziție agenții 

constatatori îndreptățiți să aplice sancțiunile prevăzute la alin.(1). 

Art.10.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul 

comuneiVALEA VINULUI. 
Art.11. – Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului general al 

comuneiVALEA VINULUI cu: 

 - Instituția Prefectului Județului Satu Mare; 

 - Primarul comunei; 

 - Utilizatorii serviciului de salubrizare prin afișare la avizierele din localitățile 
comunei și prin publicare pe site-ul Primăriei VALEA VINULUI. 

 

           VALEA VINULUI, la 21.05.2021 

 

INIŢIATOR: 

  PRIMAR,                                                     
        RADU CRISTEA               AVIZEAZĂ:   

         SECRETARUL GENERAL AL 

COMUNEI VALEA VINULUI, 

ALEXANDRU OROS 

 



ROMANIA 

JUDETUL SATU MARE 

COMUNA VALEA VINULUI 

PRIMARUL COMUNEI VALEA VINULUI 

Nr.1266/21.05.2021  
  

 

       REFERAT DE APROBARE    

    ================================== 

la Proiectul de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului public de 
salubrizare a comunei VALEA VINULUI în baza unui contract de concesiune de servicii  

 

 

 

 

Prezentarea și motivarea inițiatorului  
 Prin H.C.L. VALEA VINULUI nr.10/31.03.2021 a fost stabilită modalitatea de 

gestiune a activităţilor specifice din cadrul serviciului public comunitar privind salubrizarea 

comuneica fiind gestiunea delegată. 

 În aceste condiţii, raportat la prevederile legale, se impune necesitatea ca principalele 

activităţi din cadrul serviciului public de salubrizare să fie atribuite în baza contractului de 
delegare a gestiunii, care poate îmbrăca forma unui contract de concesiune de servicii, în 

conformitate cu prevederile art.29,alin.(8) lit.b) din Legea nr.51/2006,a serviciilor 

comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Odată cu atribuirea activităților de salubrizare prin contractul de delegare de 

concesiune de servicii, vor fi puse la dispoziția operatorului şi bunurile mobile şi imobile 

aflate în proprietatea comueni, necesare pentru realizarea activităţilor specifice, în 
conformitate cu dispoziţiile art.24 alin.(1) lit.b) din Legea nr.51/2006. 

 Totodată, regulamentul serviciului public de salubrizare, inventarul sistemului de 

utilităţi publice aferent, caietul de sarcini și indicatorii de performanță vor sta la baza 

contractului de delegare, fiind părți componente ale hotărârii Consiliului Local al Comunei 

VALEA VINULUI prin care se aprobă delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare în 
baza unui contract de concesiune de servicii. 

 Luând în considerare prevederile: 

 -Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi 

completările ulterioare și ale art.129 alin.(1), alin.(2) lit.d) coroborate cu cele ale alin.(7) 

lit.n), art.136 alin.(1), alin.(2) și alin.(3) și art.139 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ;  
 În conformitate cu dispoziţiile art.23 alin.(1) lit.b), alin.(2), art.24 alin.(1) lit.b), art.25 

alin.(3) şi (4) și art.29 alin.(8) lit.a)și alin.(9) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de 

utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art.136 alin.(8) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, am procedat la prezentarea și motivarea: 
 

Proiectului de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului public de 

salubrizare a comuneiVALEA VINULUI în baza unui contract de concesiune de servicii  

 

 

 
 

 

PRIMAR, 

Radu Cristea 

 
 

 

 

 

 



ROMÂNIA                   

JUDETUL SATU MARE  

PRIMARIA COMUNEI VALEA VINULUI 

COMPARTIMENT DE RESORT  

NR.1268/21.05.2021 
 

 

 

      RAPORT DE SPECIALITATE    

   ====================================== 
la Proiectul de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului public de 

salubrizare a comunei VALEA VINULUI în baza unui contract de concesiune de servicii  

 

 

În conformitate cu prevederile art.23 alin.(1) lit. b) din Legea nr.51/2006 a serviciilor 

comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare: ,,Raporturile 
juridice dintre unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, dintre asociaţiile de 

dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice şi operatori ori 

operatorii regionali, după caz, sunt reglementate prin: 

…. 

b) contractele de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice, în cazul 
gestiunii delegate”. 

Potrivit prevederilor art.29 alin.(8) lit.a)  și alin.(9) din Legea nr.51/2006, 

contractul de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice poate fi un contract de 

concesiune de servicii, iar procedura de atribuire se stabilește în baza prevederilor 

actelor normative privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. 

 Luând în considerare prevederile:  Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a 
localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare,  ale art.23 alin.(1) lit.b), alin.(2), art.24 

alin.(1) lit.b), art.25 alin.(3) şi (4) și art.29 alin.(8) lit.a) și alin.(9) din Legea nr.51/2006 a 

serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare și ale 

art.129 alin.(1), alin.(2) lit.d) coroborate cu cele ale alin.(7) lit.n), art.136 alin.(1), alin.(2) și 

alin.(3) și art.139 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
 

 

 În temeiul prevederilor art.136 alin.(8) lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, 

PROPUNEM: 

Adoptarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului 
public de salubrizare a comunei VALEA VINULUI în baza unui contract de concesiune 

de servicii  

        

 

 
 

 

      SECRETAR GENERAL UAT  

     OROS ALEXANDRU  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



ROMANIA 

JUDETUL SATU MARE  

COMUNA VALEA VINULUI 

CONSILIUL LOCAL  

COMISIA PERMANENTA 
Nr.1267/21.05.2021 

 

           A V I Z          

       ================                    

la proiectul de hotarare privind aprobarea delegării gestiunii serviciului public de 
salubrizare a comunei VALEA VINULUI în baza unui contract de concesiune de servicii  

 

 

        

   Comisia permanenta a consiliului local Valea Vinului intrunita in sedinta de comisie 

din data de  21 mai 2021,analizand proiectul de hotarare privind aprobarea delegării 
gestiunii serviciului public de salubrizare a comunei VALEA VINULUI în baza unui contract 

de concesiune de servicii ,a constatat ca in conformitate cu : 

prevederile art.29,alin.(1) si (2) din Legea nr.51/2006,republicata,a serviciilor 

comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare,   

„Art. 29. - (1) Gestiunea delegata este modalitatea de gestiune in care autoritatile 

deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale ori, dupa caz, asociatiile de dezvoltare 

intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, in numele si pe seama 

unitatilor administrativ-teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori 

numai o parte din competentele si responsabilitatile proprii privind furnizarea/prestarea 

serviciilor de utilitati publice, pe baza unui contract, denumit in continuare contract de 

delegare a gestiunii. Gestiunea delegata a serviciilor de utilitati publice implica punerea la 

dispozitia operatorilor a sistemelor de utilitati publice aferente serviciilor delegate, precum si 

dreptul si obligatia acestora de a administra si de a exploata aceste sisteme. 

   (2) Delegarea gestiunii serviciilor de utilitati publice, respectiv operarea, administrarea si 

exploatarea sistemelor de utilitati publice aferente, se poate face pentru toate sau numai 

pentru o parte dintre activitatile componente ale serviciilor, pe baza unor analize tehnico-

economice si de eficienta a costurilor de operare, concretizate intr-un studiu de oportunitate.”  

       Proiectul de hotarare privind stabilirea modalităţii  gestiunii pentru serviciul public de 

salubrizare a Comunei VALEA VINULUI  a fost elaborat in conformitate cu prevederile legale 

in vigoare si cuprinde  masuri necesare si legale care trebuie indeplinite in conformitate cu 

actele normative  in vigoare ;         

               

   Tinand cont de oportunitatea si necesitatea masurilor cuprinse in proiectul de 

hotarare , comisia de specialitate avizeaza favorabil proiectul de hotarare si propune 

consiliului local al comunei Valea Vinului sa-l adopte in forma prezentata de catre initiator.

            

       

      Comisia permanenta:  

   Ghilea Gheorghe – Sorin  – presedintele comisiei 

    Pop Calin – secretarul comisiei 

   Budai Ioan-Cristian - membru 

    Seucan Eduard-Iulius –membru  

    Fernea Marius –Roger –membru 


