
ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
COMUNA MIHALȚ 
 
Anexă la Hotărârea nr. 34 / 2021     a Consiliului local al comunei Mihalț 
  

PROCEDURĂ 
de  anulare a  accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 

31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-
teritorială a comunei Mihalț 

  

ART. 1 Dispoziţii generale  

(1) Prezenta procedură se aplică pentru obligațiile bugetare administrate de către organul 

fiscal local, respectiv Biroul buget finanțe, impozite și taxe, contabilitate din cadrul 

Primăriei comunei Mihalț.  

(2) Prin obligații bugetare administrate de către organul fiscal local se înțelege obligații 

bugetare principale reprezentând impozite, taxe locale şi alte sume datorate bugetului 

local al comunei Mihalț, precum şi obligații accesorii aferente acestora, stabilite prin:  

a) declarații fiscale;  

b) decizii de impunere;  

c) decizii referitoare la obligațiile fiscale accesorii;  

d) orice alte acte prin care se stabilesc impozite, taxe locale şi alte sume datorate 

bugetului local al comunei Mihalț;  

(3) Beneficiază de facilitățile prevăzute în prezenta procedură toate categoriile de debitori, 

cum ar fi persoane fizice sau juridice, indiferent de forma de proprietate, asocieri şi alte 

entități fără personalitate juridică, persoane fizice care desfășoară activităţi economice 

în mod independent sau exercită profesii libere, unități administrativ-teritoriale ori 

instituţii publice care la data de 31.03.2020  inclusiv, înregistrează obligații principale 

restante administrate de către organul fiscal local, respectiv Primăria comunei Mihalț.   

(4) Prin obligații bugetare principale restante la 31 martie 2020 inclusiv se înțelege:  



a) obligații bugetare pentru care s-a împlinit scadența sau termenul de plată până 

la data de 31 martie 2020 inclusiv, precum şi obligațiile fiscale principale scadente în 

perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare şi data de 31 martie 2020 

inclusiv; Sunt considerate obligații bugetare principale restante şi obligațiile bugetare 

principale datorate de debitorul aflat în insolvență pentru care s-a împlinit scadența până la 

data de 31 martie 2020 inclusiv, independent de existența unui tabel de creanțe sau a unui 

program de plată a creanțelor;  

b) diferențele de obligații bugetare principale stabilite prin decizii de impunere 

comunicate până la data de 31 martie 2020 inclusiv, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit 

termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi diferențele de 

obligații bugetare principale aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 martie 2020 

inclusiv, stabilite de organul fiscal local prin decizie de impunere emisă şi comunicată până 

la data intrării în vigoare a O.U.G nr. 69/2020, ca urmare a unei inspecții fiscale;  

c) obligațiile bugetare principale aferente perioadelor fiscale de până la data de 

31 martie 2020 inclusiv, stabilite prin decizie de impunere emisă din oficiu de organul fiscal 

sau prin declarație de impunere depusă cu întârziere de către contribuabil, în perioada 

cuprinsă între 1 aprilie 2020 şi data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;  

d) alte obligații de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii şi  

existente în  evidența organului fiscal în vederea recuperării la data de 31 martie 2020 

inclusiv, precum şi obligațiile bugetare principale stabilite de alte organe decât organele 

fiscale, aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 martie 2020, transmise spre 

recuperare organelor fiscale în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2020 şi data depunerii cererii 

de anulare a accesoriilor inclusiv.  

(5) Nu sunt considerate obligații de plată restante la data de 31 martie 2020 inclusiv:  

a) obligațiile bugetare pentru care s-au acordat şi sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit  

legii, la data de 31 martie 2020 inclusiv;  



b) obligațiile de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată în  

condiţiile legii la data de 31 martie 2020 inclusiv.  

(6) Sunt considerate restante la data de 31 martie 2020 inclusiv şi obligațiile de plată 

care, la această dată, se află în oricare dintre situațiile prevăzute la alin. (5), iar ulterior 

acestei date, dar nu mai târziu de data de 31 ianuarie 2022 inclusiv, înlesnirea la plată 

îşi pierde valabilitatea sau, după caz, încetează suspendarea executării actului 

administrativ fiscal.  

(7) Pentru obligațiile prevăzute la alin. (5) lit. b), debitorii pot renunța la efectele 

suspendării actului administrativ fiscal pentru a beneficia de anularea accesoriilor. În 

acest caz, debitorii trebuie să depună o cerere de renunțare la efectele suspendării 

actului administrativ fiscal până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor 

inclusiv.   

(8) Procedura se aplică de către organul fiscal local și pentru obligațiile bugetare stabilite 

de către organele de inspecție economico – financiară, prin dispoziții obligatorii și 

procese verbale. 

(9) Prezenta procedură se aplică pe raza administrativ – teritorială a Comunei Mihalț şi 

va fi adoptată prin hotărâre a Consiliului Local.  

ART. 2 Obiectivul şi scopul procedurii  

Este determinat de stimularea conformării debitorilor la plata obligațiilor bugetare, 

revitalizarea și evitarea deschiderii procedurii insolvenței, maximizarea încasărilor bugetare 

şi diminuarea arieratelor la bugetul local, precum şi de respectarea principiului egalității de 

tratament, respectiv stabilirea în mod nediscriminatoriu a criteriilor şi mijloacelor de 

acordare a facilităților fiscale, atât în cazul persoanelor juridice angajate sau nu  în activităţi 

comerciale, cât şi al persoanelor fizice şi a celor asimilate acestora.  

ART. 3 Durata aplicării şi obiectul procedurii  

(1) Prezenta procedură se aplică până la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv (data limită de 

depunere a cererii sub sancțiunea decăderii).   

(2) Procedura vizează anularea obligațiilor de plată accesorii aferente:  



a) obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv;  

b) obligațiilor bugetare principale declarate suplimentar de debitori prin declarație 

rectificativă;  

c) obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 şi 

stinse până la această dată;  

d) obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 

individualizate în decizii de impunere;  

ART. 4 Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 

31 martie 2020 inclusiv  

(1) Accesoriile aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 

inclusiv, se anulează  dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:  

a) toate obligațiile bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, 

administrate de organul fiscal local, se sting prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din 

Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, până la data depunerii cererii 

de anulare a accesoriilor inclusiv;  

b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu  

modificările şi completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor 

inclusiv, toate obligațiile bugetare principale şi accesorii administrate de organul fiscal local 

cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 şi data depunerii cererii de anulare 

a accesoriilor inclusiv;  

c) debitorul să aibă depuse toate declarațiile fiscale până la data depunerii cererii  

de anulare a accesoriilor inclusiv. Această condiție se consideră îndeplinită şi în cazul în 

care, pentru perioadele în care nu s-au depus declarații fiscale, obligațiile fiscale au fost 

stabilite, prin decizie, de către organul fiscal local;  

d) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod 

corespunzător a condiţiilor prevăzute la lit. a) - c), până la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv, 

sub sancțiunea decăderii.  



ART. 5 Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale declarate 

suplimentar de debitori prin declarație rectificativă  

(1) Accesoriile aferente diferențelor de obligații bugetare principale declarate suplimentar 

de debitori prin declarație rectificativă prin care se corectează obligațiile bugetare principale 

cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv, administrate de organul fiscal local, 

se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:  

a) declarația rectificativă este depusă începând cu data de 1 aprilie 2020 până la data 

depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;  

b) toate obligațiile bugetare principale individualizate în declarația rectificativă se sting  

prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi 

completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;  

c) sunt îndeplinite, în mod corespunzător, condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1),  lit. b) 

- d 

ART. 6 Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe 

anterioare datei de 31 martie 2020 şi stinse până la această dată  

(1)Toate accesoriile aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 

31 martie 2020 inclusiv şi stinse până la această dată se anulează dacă sunt îndeplinite 

cumulativ şi în mod corespunzător condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1), lit. b) - d).  

ART. 7 Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe 

anterioare datei de 31 martie 2020 individualizate în decizii de impunere  

(1) Toate accesoriile aferente obligațiilor bugetare principale administrate de organul 

fiscal local cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv şi individualizate în 

decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecții fiscale în derulare la data intrării în 

vigoare a O.U.G nr. 69/2020 se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele 

condiţii:  

a) toate diferențele de obligații bugetare principale individualizate în decizia de impunere  



sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificările 

şi completările ulterioare, până la termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din aceeași 

lege;  

b) cererea de anulare a accesoriilor se depune în termen de 90 de zile de la comunicarea 

deciziei de impunere, sub sancțiunea decăderii  

(2) În sensul prezentei proceduri, prin inspecție fiscală în derulare la data intrării în 

vigoare a O.U.G nr. 69/2020 se înțelege acea inspecție pentru care nu s-a comunicat 

persoanei controlate decizia de impunere până la data intrării în vigoare a O.U.G nr. 69/2020, 

respectiv până la data de 14.05.2020.  

(3) Prin derogare de la art. 105 alin. (8) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi 

completările ulterioare, în situația inspecțiilor fiscale ce urmează să înceapă după data 

intrării în vigoare a O.U.G nr. 69/2020, respectiv 14.05.2020, în scopul acordării anulării 

prevăzute la art. 5, organele fiscale iau în considerare declarațiile rectificative depuse de 

debitori în cel mult 10 zile de la data intrării în vigoare a O.U.G nr. 69/2020.  

ART. 8 Procedura de acordare a anulării obligațiilor de plată accesorii  

(1) Anularea obligațiilor de plată accesorii se solicită de către debitori, în baza unei cereri 

de anulare a accesoriilor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură.    

(2) Cererea de anulare a accesoriilor poate fi depusă după îndeplinirea condiţiilor de 

acordare a anulării, dar nu mai târziu de 31 ianuarie 2022 inclusiv, sub sancțiunea decăderii.  

(3) Prin excepție de la alin. (1), în cazul obligațiilor fiscale prevăzute la art. 7, alin. (1) 

şi (3), cererea de anulare a accesoriilor trebuie depusă după stingerea obligațiilor fiscale 

principale individualizate în decizia de impunere emisă ca urmare a inspecției fiscale, dar 

nu mai târziu de 90 de zile de la data comunicării deciziei de impunere.  

(4) Cererea de anulare a accesoriilor se soluționează prin decizie de anulare a 

accesoriilor (anexa nr. 2 la prezenta procedură) sau, după caz, prin decizie de respingere a 

cererii de anulare a accesoriilor (anexa nr. 3 la prezenta procedură).  

(5) Un debitor poate beneficia de anularea accesoriilor potrivit prezentei proceduri, în 

oricare dintre situațiile prevăzute la art. 3, alin. (2), independent sau cumulat, dacă sunt 

îndeplinite condiţiile pentru acordarea anulării prevăzute la art. 4-7.   



ART. 9 Anularea accesoriilor în cazul debitorilor care beneficiază de eșalonare la plată  

(1) Debitorii care la data de 14 mai 2020  beneficiază de eșalonarea la plată a obligațiilor 

fiscale potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codului de procedură fiscală, precum și cei care 

obțin eșalonarea în perioada cuprinsă între data de 14 mai 2020 și data de 31 ianuarie 2022, 

inclusiv pot beneficia de anularea tuturor accesoriilor, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute 

de art. 5-7 ;  

(2) Debitorii care la data de 14 mai 2020  beneficiază de eșalonarea la plată a obligațiilor 

fiscale potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cei 

care obțin eșalonarea în perioada cuprinsă între de 14 mai 2020  şi data de 31 ianuarie 2022 

inclusiv, pot beneficia, în baza cererii de anulare, depuse până la data de 31 ianuarie 2022 

inclusiv, de anularea tuturor accesoriilor, dacă eșalonarea la plată se finalizează până la data 

depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv. În acest caz, accesoriile incluse în ratele 

de eșalonare cu termene de plată după data intrării în vigoare a O.U.G nr. 69/2020  achitate 

odată cu plata ratei de eșalonare se restituie potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificările şi 

completările ulterioare. În situația în care eșalonarea la plată aflată în derulare cuprinde 

numai obligații de plată accesorii, debitorii pot beneficia de anularea accesoriilor rămase de 

plată din înlesnirea la plată acordată, fără a le mai achita, urmând ca, în baza cererii de 

anulare a accesoriilor, organul fiscal sa emită decizia de anulare a accesoriilor, precum şi 

decizia de finalizare a eșalonării la plată.    

ART. 10 Menţinerea valabilității facilității fiscale reprezentând anularea obligațiilor 

bugetare accesorii  

(1) Facilitățile fiscale prevăzute de prezenta procedură își mențin valabilitatea și în 

următoarele cazuri:  

a) în cazul desființării actului administrativ fiscal în procedura de soluționare a 

contestației, chiar dacă s-a dispus emiterea unui nou act administrativ fiscal;  

b) în cazul în care ulterior emiterii certificatului de atestare fiscală potrivit art. 

8, organul fiscal constată existența unor obligații bugetare ce nu au fost incluse în certificatul 

de atestare fiscală.  



ART. 11 Dispoziţii finale  

(1) Împotriva actelor administrative fiscale emise potrivit prezentei proceduri se poate 

formula contestație potrivit art. 268-281 din Codul de procedură fiscală.  

(2) Personalul din cadrul Primăriei Mihalț cu atribuții în administrarea creanțelor 

bugetare locale verifică  îndeplinirea tuturor condiţiilor prevăzute de prezenta procedură.  

(3) ART. 12 Anexe  

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta procedură.  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                      Mihalț, la 16 iulie 2021 

 

                       Președinte de ședință,                                        Contrasemnează secretar, 
                        Cârnaț Toma Ioan                                                  Mariana Salcău 
                          

 

 

  
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
COMUNA MIHALȚ 
PRIMĂRIA  

  
ANEXA NR. 1 

    
Nr. şi data înregistrării  ……………/………………….  

  

  
CERERE DE ANULARE  

a obligațiilor de plată accesorii   
  
  

DATE DE IDENTIFICARE ALE DEBITORULUI:  
(Se completează doar în cazul persoanelor fizice):  
  

Subsemnatul(a) ______________________________________________________, 

domiciliat(ă) în localitatea ______________________ , str.___________________ , nr.___, bl.___, 

sc. ___,ap.___ , posesor al C.I./B.I seria ___ , nr.___________, C.N.P ________________________, 

Telefon                                      .  

SAU:  

(Se completează doar în cazul persoanelor juridice):  
  
Subsemnatul______________________________________________________,CNP____
________ 

____, BI/CI seria _____, nr. ______________, in calitate de reprezentant al __   

___________________  _____, cu sediul ȋn ______________________, str. 

________________________, nr. ________, bl.  

_______, sc. _______, ap. _______, CUI______________________, Telefon                                      .  

În conformitate cu prevederile H.C.L. nr. _____/2021 privind aprobarea la nivelul comunei 
Mihalț a anulării accesoriilor obligațiilor bugetare principale restante la data de 30 martie 2021 
în baza O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările şi completările 
ulterioare, prin prezenta solicit anularea obligațiilor de plată accesorii după cum urmează1:  
□ Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 
2020 inclusiv;  

 
1 Se poate bifa o singura căsuță sau oricâte doreşte contribuabilul  



□ Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale declarate suplimentar  prin 
declarație rectificativă prin care se corectează obligațiile   

□ Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 
31 martie 2020 şi stinse până la această dată;  

□ Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 
31 martie 2020 individualizate în decizii de impunere;  

Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul 
Penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere că toate declarațiile fiscale, 
potrivit legislaţiei în vigoare, sunt depuse la Biroul buget finanțe, impozite și taxe, contabilitate.    

Totodată, precizez că sunt îndeplinite cumulativ toate condiţiile impuse de H.C.L. nr._____/2021                  
privind aprobarea la nivelul comunei Mihalț a unor facilități şi măsuri fiscale în baza O.U.G. nr. 69/2020 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea 
unor măsuri fiscale, cu modificările şi completările ulterioare.   

  
 Data ............................................        Prenumele şi numele................................................................. 

 

            Semnătura..........................................  

  

                                                        

 
 
ROMÂNIA                                                                                                  ANEXA 2 
COMUNA MIHALȚ 
CF 4562338 
Birou buget finanțe, impozite și taxe, contabilitate 
Nr. ……………/………………….  
  

DECIZIE  
de anulare a obligațiilor de plată accesorii  

  
DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI:  
  

Denumirea/Numele şi prenumele:……………………............................................ 
Adresa…………………………………………………………………………….… 

C.U.I./CNP………………………………………………………………………….. 

În temeiul prevederilor H.C.L.  nr. ____/2021 privind aprobarea la nivelul comunei Mihalț 
a unor facilități şi măsuri fiscale în baza O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările 



şi completările ulterioare, având în vedere Cererea de anulare a accesoriilor  înregistrată cu nr.  
_________________ din data de               , luând în considerare că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute 
de H.C.L.  nr. _____/2020 , în baza O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările şi 
completările ulterioare, se emite următoarea decizie:  

 Se acordă anularea la plată a obligațiilor accesorii aferente obligațiilor de plată principale 
restante la 31.03.2020 inclusiv, în sumă totală de                             lei, reprezentând:  

  

Nr. crt.  Tipul creanței  
Obligații  accesorii  

  

1.      
  

2.      
  

3.      
  

4.      
  

 
TOTAL    

  
 
 
 
 
Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în condiţiile prevederilor art. 268-281 din Legea nr. 207/2015 
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la data comunicării, 
sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.  

Prezenta decizie produce efecte juridice de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.  
  

Conducătorul organului fiscal,  
………………………………..  

  

Întocmit,  

.       ................................................. 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA                                                                        Anexa nr. 3 

Comuna Mihalț 
 CF 4562338 
Biroul buget finanțe, impozite și taxe, contabilitate 
Nr. ……………/………………….  
  

DECIZIE  
de respingere a cererii de anulare a obligațiilor de plată accesorii  

  
DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI:  

 Denumirea/Numele şi prenumele :………….......................................................... 
Adresa…………………………………………………………………………….… 

C.U.I./CNP………………………………………………………………………...... 

În temeiul prevederilor H.C.L.  nr. ____/2021 privind aprobarea la nivelul comunei Mihalț 
a unor facilități şi măsuri fiscale în baza O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările 
şi completările ulterioare, având în vedere Cererea de anulare a accesoriilor  înregistrată la Primăria 
Mihalț cu nr.  _______ din data de               , luând în considerare că nu sunt îndeplinite condiţiile 
prevăzute de H.C.L.  nr. ____/2021 privind aprobarea la nivelul Comunei Mihalț a unor facilități şi 
măsuri fiscale în baza O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările şi 
completările ulterioare, se respinge cererea de anulare a obligațiilor de plată accesorii.  
  
Motivele de fapt pentru care se respinge notificarea depusă de dumneavoastră:  

………………………………………………………. ......................................................................... 

Temeiul de drept:  

…………………………………………………………....................................................................... 

Mențiuni privind audierea contribuabilului  

………………………………………………………….......................................................................  
Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în condiţiile prevederilor art. 268-281 din Legea 

nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 45 de zile 
de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.  

Prezenta decizie produce efecte juridice de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.  

  
Conducătorul organului fiscal,  
………………………………..  

Întocmit,  

                Președinte de ședință,                                                  Contrasemnează secretar, 
                 Toma Ioan Cârnaț                                                             Mariana Salcău 


