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ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele
venituri ale bugetului de stat pe anul 2012 conform Ordonanţei Guvernului României
nr. 13/2012 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2012
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă extraordinară, în prezenţa a 30
consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 5779/1/11.09.2012 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
- raportul nr. 5779/2/11.09.2012 al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean
Bistriţa - Năsăud;
- prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 13/2012 privind rectificarea bugetului
de stat pe anul 2012;
- prevederile art. 19, 32 şi 33 din Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale;
- prevederile Legii nr. 293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012;
- prevederile Legii nr. 500 / 2002 privind finanţele publice;
- Decizia nr. 150/03.09.2012 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud
privind repartizarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat conform
Ordonanţei Guvernului nr. 13/2012 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2012;
- adresa nr. 4355/2012 a Direcţiei economice privind consultarea unităţilor
admninistrativ-teritoriale;
- raportul nr. 5779/3/2012 al Comisiei economice.
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. “a”, art. 91 alin. (3) lit. “a” şi art. 97 din Legea
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% şi a
sumelor reţinute în urma diminuării cu gradul de necolectare a unor venituri proprii din
sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a
cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale din cota de
18,5%, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 17 voturi “pentru”.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia economică a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, prin intermediul Direcţiei
Generale a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud.
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Art.4. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul comunicare, relaţii publice şi
relaţii externe cu:
- Direcţia economică;
- Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud;
- Instituţia Prefectului Judeţului Bistriţa-Năsăud;
- Unităţile administrativ-teritoriale prevăzute în Anexa de la art. 1.
P R E Ş E D I N T E,
Emil Radu Moldovan

Contrasemnează:
p. SECRETARUL JUDEŢULUI,
DIRECTOR EXECUTIV
MICA OPREA

Nr. 58
Din 17 septembrie 2012
Viorel Tiniş / Georgeta Suciu / 5 exp.
*Anexa la Hotărârea nr. 58 / 2012 se poate consulta pe site-ul www.portalbn.ro

ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului judeţean propriu pe anul 2012 conform Ordonanţei
Guvernului României nr. 13/2012 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2012
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă extraordinară, în prezenţa a 30
consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 5780/1/2012 a Preşedintelui Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud;
- raportul nr. 5780/2/2012 al Direcţie economice din cadrul Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
- Decizia nr.150/03.09.2012 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice BistriţaNăsăud;
- prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 13/2012 privind rectificarea
bugetului de stat pe anul 2012;
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- prevederile art. 19, 32, 33 şi art.49, alin. (5) şi alin. (7) din Legea nr. 273/2006
privind finanţele publice locale;
- prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 39/29.08.2012 privind
rectificarea bugetului judeţean propriu pe anul 2012;
- raportul nr. 5780/3/2012 al Comisiei economice.
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. “a”, art. 91 alin. (3) şi art. 97 din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se majorează bugetul propriu al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud pe anul
2012 atât la venituri, cât şi la cheltuieli cu suma de 468 mii lei astfel:
La venituri – se majorează poziţia ,,Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea
bugetelor locale’’ cap.11.02.06.
La cheltuieli – se majorează poziţia ,,Protecţia mediului’’ cap.74.02.05.02 – Titlul 12 –
Active nefinanciare articol 71.01.30. ,,Alte active fixe’’ – Secţiunea de dezvoltare.
Art.2. Se aprobă virările de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar şi al
aceleiaşi secţiuni bugetare de către ordonatorii terţiari de credite în baza prevederilor art. 49
alin. 5 şi 7 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale.
Art.3. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 voturi “pentru”.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia
economică din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul comunicare, relaţii publice şi
relaţii externe cu:
- Direcţia economică;
- Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud;
- Instituţia Prefectului Judeţului Bistriţa-Năsăud;
- Serviciile şi instituţiile publice subordinate Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud.
P R E Ş E D I N T E,
Emil Radu Moldovan

Contrasemnează:
p. SECRETARUL JUDEŢULUI,
DIRECTOR EXECUTIV
MICA OPREA

Nr. 59
Din 17 septembrie 2012
Viorel Tiniş / Georgeta Suciu / 5 exp.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud şi
Camera de Comerţ şi Industrie Bistriţa-Năsăud în vederea implementării Planului de
acţiuni al Centrului de Informare Europe Direct Bistriţa
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă extraordinară, în prezenţa a 30
consilieri judeţeni;

-

Având în vedere:
expunerea de motive nr. 5737/1/2012 a Preşedintelui Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud;
raportul comun nr. 5737/2/2012 al Direcţiei administraţie locală şi Direcţiei economice;
adresa nr. 1241 din 09.08.2012 a Camerei de Comerţ şi Industrie Bistriţa-Năsăud;
rapoartele nr. 5737/3/2012 ale Comisiilor de specialitate: economică şi administraţie.
prevederile art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale.

În temeiul prevederilor art. 45 alin.(2), lit. „f”, art. 91 alin.(1), lit. „e”, alin.(6), lit. „a” şi art.
97 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificãrile şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă participarea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, în calitate de
partener, în vederea implementării Planului de acţiuni al Centrului de Informare Europe Direct
Bistriţa, iniţiat de Camera de Comerţ şi Industrie Bistriţa-Năsăud, conform Acordului de
Parteneriat şi a Planului de acţiuni, potrivit anexelor 1 şi 2, care fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2. Suma de 4.000 de Euro, reprezentând contribuţia Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud la finanţarea acţiunilor Centrului Europe Direct Bistriţa pe anul 2013, se va cuprinde
în bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud pe anul 2013.
Art.3. Centrul Europe Direct Bistriţa va prezenta trimestrial Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud un raport cu privire la activităţile derulate în cadrul proiectului.
Art.4. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, domnul
Emil Radu Moldovan, să semneze în numele şi pentru Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud,
Acordul de Parteneriat prevăzut la art. 1.
Art.5. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 26 voturi „pentru”.
Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia economică, Direcţia dezvoltare durabilă, proiecte europene şi Diecţia administraţie
locală.
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Art.7. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul comunicare, relaţii publice şi
relaţii externe cu:
- Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- Direcţia administraţie locală;
- Direcţia economică;
- Direcţia dezvoltare durabilă, proiecte europene;
- Camera de Comerţ şi Industrie Bistriţa-Năsăud;
- Instituţia Prefectului judeţului Bistriţa-Năsăud.
P R E Ş E D I N T E,
Emil Radu Moldovan
Contrasemnează:
p. SECRETARUL JUDEŢULUI,
DIRECTOR EXECUTIV
MICA OPREA
Nr. 60
Din 17 septembrie 2012
Dir. exec. Mica Oprea / cons. Remus Lungu / 5 ex.
*Anexele nr.1 şi nr.2 la Hotărârea nr. 60 / 2012 se pot consulta pe site-ul www.portalbn.ro

ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pe anul 2012 la
Serviciul Public Comunitar de Evidenţa Persoanelor
al judeţului Bistriţa – Năsăud
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 30 de
consilieri judeţeni;
Având în vedere :
- adresa nr. 1/1433/23.08.2012 a Serviciului Public Comunitar de Evidenta Persoanelor
al judeţului Bistriţa - Năsăud ;
- expunerea de motive nr. 5248/1/04.09.2012 a preşedintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa - Năsăud ;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 19/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al judeţului
Bistriţa-Năsăud;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 3/02.02.2012 privind
aprobarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud pe anul 2012;
- prevederile art. 107 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
- prevederile Titlului III, cap.9, SECŢIUNII a 3-a , art. XVI, alin. (2) lit. a,b,c,d, alin. (4)
din Legea nr. 161/2003, pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor
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publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea
corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. III şi ale Anexei la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010
privind modificarea şi completarea legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;
- prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 2104/2004 pentru aprobarea
Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numărului de funcţii din aparatul
serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, constituirea patrimoniului şi
managementul resurselor umane, financiare şi materiale;
- prevederile alin. (2^2) al art. 24^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a
persoanelor;
- prevederile art. unic din Legea nr. 281/2011 pentru prelungirea perioadei prevăzute la
alin. (2^2) al art. 24^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor;
- prevederile Anexei nr. I din Legea nr. 284/2010 – Legea - cadru privind salarizarea
unitară a personalului plătit din fonduri publice;
- raportul nr. 5248/2/04.09.2012 al Direcţiei administraţie locală din cadrul Consiliului
Judeţean Bistriţa - Năsăud ;
- avizul nr.489599/ 2010 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
- avizul nr.2111898/20.08.2010 al Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administarea
Bazelor de Date din cadrul Ministerului Aministraţiei şi Internelor;
- raportul nr. 6319/25.09.2012 al comisiei de administraţie;
- raportul nr. 6320/25.09.2012 al comisiei economice;
În temeiul dispoziţiilor art.45 alin (1), art. 91 alin.2 lit. c) şi art.97 din Legea nr. 215/
2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii la Serviciul Public Comunitar de
Evidenta Persoanelor al judeţului Bistriţa-Năsăud conform anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 voturi « pentru ».
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Serviciul Public Comunitar de Evidenta Persoanelor al judeţului Bistriţa - Năsăud.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul comunicare, relaţii publice şi
relaţii externe al Direcţiei administraţie locală cu:
- Direcţia administraţie locală;
- Serviciul Public Comunitar de Evidenţa Persoanelor al judeţului
Bistriţa-Năsăud;
- Direcţia economică;
- Biroul audit public intern;
- Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.
PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN
Contrasemnează:
p. SECRETARUL JUDEŢULUI,
DIRECTOR EXECUTIV
MICA OPREA
Nr. 61
Din 26.09.2012
Suciu Rodica/5 ex
*Anexele nr.1 şi nr.2 la Hotărârea nr. 61 / 2012 se pot consulta pe site-ul www.portalbn.ro
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii
pe anul 2012 la Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud întrunit în şedinţă ordinară în prezenţa a 30 de
consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- adresa nr. 462/27.08.2012 a Complexului Muzeal Bistriţa-Năsăud;
- expunerea de motive nr. 4965/1/05.09.2012 a preşedintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
- raportul nr.4965/2/05.09.2012 al Direcţiei administraţie locală din cadrul Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- prevederile art.1 din Ordinul nr.2286/2012 prvind acreditarea Complexului Muzeal
Bistriţa-Năsăud;
- prevederile Titlului II, Cap. I din Legea nr 53/2003- Codul Muncii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Titlului III, Capitolului 9, SECŢIUNEA a 3-a , art. XVI, alin. (2) lit. a,b,c,d,
din Legea nr. 161/2003, pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor
publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea
corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 25 alin. (1) din Legea nr. 311/2003, Legea muzeelor şi a colecţiilor
publice nr. 311/2003, republicată;
- prevederile art. III şi ale Anexei la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010
privind modificarea şi completarea legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 3/02.02.2012 privind
aprobarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud pe anul 2012;
- prevederile Anexei nr. IV din Legea nr. 284/2010 – Legea - cadru privind salarizarea
unitară a personalului plătit din fonduri publice;
- raportul nr. 6321/25.09.2012 al comisiei de administraţie publică;
- raportul nr. 6324/25.09.2012 al comisiei economice;
- raportul nr. 6185/21.09.2012 al comisiei de de cultură;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin (1), art. 91 alin. 2 lit. c) şi art 97 din Legea nr. 215/ 2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii la Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud
conform anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2. În termen de 30 de zile de la comunicarea Hotărârii Consiliului Judeţean privind
aprobarea organigramei şi statului de funcţii conducătorul intituţiei va transmite proiectul
Regulamentului de organizare şi funcţionare a instituţiei, actualizat conform reglementărilor legale
în vigoare în proiect, în vederea aprobării de către Consiliului Judeţean.
Art.3. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 voturi « pentru ».
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Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
managerul Complexului Muzeal Bistriţa-Năsăud.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul comunicare, relaţii publice şi
relaţii externe al Direcţiei administraţie locală cu:
- Direcţia administraţie locală;
- Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud;
- Direcţia economică;
- Biroul audit public intern;
- Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.

PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN

Contrasemnează:
p.SECRETARUL JUDEŢULUI
DIRECTOR EXECUTIV
MICA OPREA

Nr.62
Din 26.09.2012
Suciu Rodica/5 ex.
*Anexele nr.1 şi nr.2 la Hotărârea nr. 62 / 2012 se pot consulta pe site-ul www.portalbn.ro
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii
pe anul 2012 la Biblioteca Judeţeană Bistriţa-Năsăud
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud întrunit în şedinţă ordinară în prezenţa a 30 de
consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- adresa nr. 363/03.09.2012 a Bibliotecii Judeţene Bistriţa-Năsăud;
- expunerea de motive nr. 5532/2/06.09.2012 a preşedintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
- raportul nr. 5532/3/10.09.2012 al Direcţiei administraţie locală din cadrul Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- prevederile Titlului II, Cap. I din Legea nr 53/2003- Codul Muncii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Titlului III, Cap.9, SECŢIUNII a 3-a , art. XVI, alin. (2) lit. a,b,c,d, din
Legea nr. 161/2003, pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor
publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea
corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 44 alin (4) din Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. III şi ale Anexei la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010
privind modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;
- prevederile Anexei nr. IV din Legea nr. 284/2010 – Legea - cadru privind salarizarea
unitară a personalului plătit din fonduri publice;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.3/ 02.02.2012 privind
aprobarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud pe anul 2012;
- raportul nr. 6187/21.09.2012 al comisiei de cultură;
- raportul nr. 6322/25.09.2012 al comisiei de administraţie;
- raportul nr. 6323/25.09.2012 al comisiei economice;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin (1), art. 91 alin.2 lit c) şi art. 97 din Legea nr. 215/ 2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii la Biblioteca Judeţeană BistriţaNăsăud conform anexelor nr. 1 şi nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. În termen de 30 de zile de la comunicarea Hotărârii Consiliului Judeţean privind
aprobarea organigramei şi statului de funcţii conducătorul intituţiei va transmite proiectul
Regulamentului de organizare şi funcţionare a instituţiei, actualizat conform reglementărilor legale
în vigoare în proiect , în vederea aprobării de către Consiliului Judeţean.
Art.3. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 voturi « pentru ».
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Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
managerul Bibliotecii Judeţene Bistriţa - Năsăud.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul comunicare, relaţii publice şi
relaţii externe al Direcţiei administraţie locală cu:
- Direcţia administraţie locală;
- Biblioteca Judeţeană Bistriţa-Năsăud;
- Direcţia economică;
- Biroul audit public intern;
- Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.
PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN

Contrasemnează:
p. SECRETARUL JUDEŢULUI
DIRECTOR EXECUTIV
MICA OPREA

Nr. 63
Din 26.09.2012
Suciu Rodica/Răscol Maria/5 ex
*Anexele nr.1 şi nr.2 la Hotărârea nr. 63 / 2012 se pot consulta pe site-ul www.portalbn.ro
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