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NR. 259/26.02.2019 

 

Către:  Primaria Sectorului 1 Municipiului Bucuresti 

 Domnului Primar Daniel Tudorache 

 Doamnei Secretar al Sectorului 1 Daniela Nicoleta Cefalan 

 Consiliului Local al Sectoruilui 1-Domnilor/Doamnelor Consilieri Locali  

         

Subscrisa Asociatia Handbal Club Dinamo Bucuresti, luand act de adresa Nr. 

S.M./3.231;3.478/22.02.2019 taransmisa de Prefectul Municipiului Bucuresti, 

raspuns la adresa noastra 254/12.02.2019 inregistrata la Registratura Institutiei 

Prefectului Municipiului Bucuresti sub Nr. 3.231/13.02.209, luand in considerare 

Opinia Motivanta Nr. 1/04.02.2019 a Secretarului Sectorului 1 a Municipiului 

Bucuresti cu privire la Hotararea Consiliului Local al Sectorului 1 Nr. 

41/04.02.2019 privind aprobarea proiectului sportiv ,,Promovarea practicarii 

handbalului ca o forma de educatie prin sport si imbunatatirea starii generale de 

sanatate a locuitorilor Sectorului 1’’  pentru materializarea caruia au fost alocate 

fonduri financiare publice in valoare de 1.900.000 lei, avand in vedere refuzul 

Secretarului Primariei Sectorului 1 de a contrasemna HCL,  va aducem la cunostinta, 

urmatoarele: 

1. Prin adresa Nr. 246/16.01.2019 inregistrata la Registratura Sectorului 1 cu Nr. 

1890/17.01.2019 (adresa in completare la adresa Nr. 0005/10.08.2017) am 

solicitat Domnului Primar al Sectorului 1 Domnul Daniel Tudorache, Directiei 

de Management Economic, Secretarului Sectorului 1, Doamnei Daniela Nicoleta 

Cefalan, Consiliului Local al Sectorului 1 ,, sa efectueze demersurile necesare 

materializarii HCL 419/19.12.2018 prin care s-a aprobat alocarea sumei de 

1.900.000 lei materializarii programului sportiv - Promovarea practicarii 

handbalului ca o forma de educatie prin sport si imbunatatirea starii generale 

de sanatate a locuitorilor Sectorului 1’’ si am depus toata documentatia 

cuprizand cererea de finantare si anexele conform legislatiei in vigoare. 

Adresa cu toate documentele anexe, au fost repartizate si au ajuns la Centrul 

Cultural al Sectorului 1, str. Piata Amzei, nr 13, Sector 1, Bucuresti. 
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In data de 24.01.2019 Primarul Sectorului 1, a luat decizia de a se convoca o 

sedinta extraordinara a Consiliului Local al Sectorului 1, pentru data de 

04.02.2019 si a stabilit ca proiectul nostru va fi din nou supus dezbaterii si 

aprobarii pe Ordinea de Zi. Initiatorul proiectului domnul consilier local 

Alexandru Stefan Deaconu, ne-a comunicat telefonic ca este in Primaria 

Sectorului 1 si ne-a intrebat unde este documentatia proiectului depusa in data 

de 17.01.2019 la Registratura Primariei? 

Dupa ce am identificat ca documentatia a fost distribuita catre Centrul 

Cultural al Sectorului 1, subsemnatul Caliman Constantin in calitate de 

presedinte a structurii solicitante, m-am deplasat la sediul institutiei din str. 

Piata Amzei nr 13, am ridicat dosarul pe baza de Proces Verbal de predare 

primire (copie conform cu originalul in dosarul cu istoricul proiectului) si in 

dimineata zilei de 25.01.2019 impreuna cu dl. Consilier local Deaconu, am 

predat doamnei Georgeta Raportaru, sef Serviciu Secretariat General, 

Audiente,  toate documentele inclusiv Expunerea de Motive si Proiectul de 

Hotarare. Mentionam faptul ca dna Raportaru Georgeta a semnat pe 

exemplarul nostru, pe prima pagina a Expunerii de Motive: ,,Am primit un 

exemplar, 25.01.2019, semnatura’’ conform Anexa.  

In timpul sedintei din data de 04.02.2019, am ramas surprinsi de cele afirmate 

de catre doamna Secretar al Sectorului 1 si de lipsa Proiectului de Hotarare. 

In acest sens, la solicitarea domnului consilier Deaconu Alexandru, i-am 

transmis in mare graba, pe email, un draft al proiectului de hotarare. Suntem 

de acord ca asa cum a fost redactat acest document, are o problema in ceea ce 

priveste suma aprobata, in sensul in care se aproba la art. 1 suma de 1.900.000 

lei cu TVA inclus si se aloca conform art. 2 doar 1.400.000 lei. 

In acest sens va comunicam urmatoarele: 

a. In conformitate cu prevederile art. 45, alin. (6) din Legea 215/2001 a 

administratiei publice locale ,,Proiectele de hotărari pot fi propuse de 

consilieri locali, de primar, viceprimar sau de cetăţeni. Redactarea 

proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului unităţii 

administrativ-teritoriale şi al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului.’’ 

b. Intelegem ca doamna Secretar al Sectorului 1, nu a avut la dispozitie toata 

documentatia, sau poate nu i-a fost pusa la dispozitie pentru a fi transmisa 

consilierilor locali toata documentatia, dar cu siguranta nu a sprijinit 

DELOC redactarea proiectului de hotarare conform legislatiei. 

2. In ceea ce priveste opinia doamnei Secretar al Sectorului 1, privind faptul ca ,,din 

decembrie 2017, dupa obtinerea imputernicirii exprese si pana in prezent, 
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Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti nu a adoptat o hotarare 

privind incheierea unui Protocol de Colaborare intre Sectorul1 al Municipiului 

Bucuresti si Asociatia Handbal Club Dinamo Bucuresti in vederea 

finantarii…unor cheltuieli prilejuite de implementarea proiectului comun 

destinat… ,, va comunicam urmatoarele: 

a. Prin Hotararea nr. 676/19.12.2017, Consiliul General al Municipiului 

Bucuresti ,,.. imputerniceste expres Consiliul Local al Sectorului 1, sa 

hotarasca in conditiile legii, cu privire la cooperarea cu Asociatia Handbal 

Club Dinamo Bucuresti in vederea finantarii si realizarii in comun a unor 

actiuni, lucrari, servicii, sau proiecte de interes public local’’. 

b. In acest sens, cu toate ca initial in 10.08.2017 s-a solicitat prin cererea de 

finantare aprobarea finantarii programului sportiv si incheierea unui Protocol 

de Colaborare, in conformitate cu modificarile legislative survenite dar si 

conform continutului exact al Hotararii CGMB care se imputerniceste expres 

Consiliul Local al Sectorului 1, sa hotarasca in conditiile legii, cu privire la 

cooperarea, in vederea finantarii si realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, 

servicii, sau proiecte de interes public local, autoritatea deliberativa s-a adaptat 

si conformat modificarilor legislative si a hotarat ca finantarea sa fie 

efectuata prin incheierea unui Contract de Finantare, neexistand si 

posibilitatea incheierii unui Protocol de Colaborare pentru finantarea 

programelor sportive asa cum sunt ele definite prin legislatie. 

3. In ceea ce priveste opinia doamnei Secretar al Sectorului 1 privind 

retroactivitatea si lipsa unui regulament/metodologii de finantare, va comunicam 

urmatoarele: 

a. Lipsa unui Regulament de Finantare la nivelul Sectorului 1, este vina exclusiva 

a Secretarului Sectorului 1, care in decembrie 2018, in loc sa supuna aprobarii 

regulamentul bun aflat in dezbatere publica si amendat de structura noastra 

sportiva, a propus autoritatii deliberative spre aprobare, un regulament redactat 

in baza unor acte normative abrogate, care l-a sesizarea noastra si interventia 

Institutiei Prefectului Municipiului Bucuresti, a fost anulat in sedinta ordinara 

din ianuarie 2019.  

b. Chiar si asa, in lipsa unui regulament/metodologii de finantare, se aplica 

conform art. 67^1 alin. 3 din Legea 69/2000 cu modificarile si completarile 

ulterioare, legislatia primara, repectiv prevederile HG 884/2001 regulamentul 

de punere in aplicare a Legii 69/2000, HG 1447/2007 privind normele 

financiare pentru activitate sportiva coroborat cu prevederile OM 664/2018 de 

finantare a proiectelor si programelor sportive din fonduri publice si OM 
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35/2019 care elimina obligativitatea coparticiparii cu 10% a solicitantilor 

finantarilor din fonduri publice.  

c. Subliniem faptul ca mentionarea in Opinia Motivanta a prevederilor Legii 

350/2005 este inoportuna pentru ca finantarea programului nostru sportiv nu 

este din fonduri nerambursabile, ci prin finantare, termen explicat prin OM 

664/2018 ANEXA 2, pct. 1 lit. j) ca ,, alocare financiară din fonduri publice 

pentru implementarea proiectelor/programelor sportive iniţiate de către 

structurile sportive, unităţile şi instituţiile de învăţământ pentru asociaţiile 

sportive şcolare şi universitare, alte organizaţii şi instituţii pentru proiecte şi 

programe sportive, aşa cum sunt enumerate la art. 18^1 alin. (2) din Legea 

educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările 

ulterioare, de către autorităţile deliberative, în conformitate cu prevederile 

Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, coroborate cu prevederile Legii nr. 69/2000, cu 

modificările şi completările ulterioare, cu dispoziţiile Ordinului ministrului 

tineretului şi sportului nr. 664/2018 privind finanţarea din fonduri publice a 

proiectelor şi programelor sportive (ordin) şi cu celelalte dispoziţii legale în 

materie pentru programele sportive de utilitate publică’’. 

d. In conformitate cu prevederile legislative privind finantarea multianuala in 

sport, respectiv prevederile art. 18^1, alin. 2 din Legea 69/2000 coroborat cu 

art. 54 din HG 884/2001, ,,programele sportive de utilitate publica sunt stabilite 

prin ordin de ministru’’. Aceste programe sportive sunt stabilite prin OM 

664/2018 al MTS privind finantarea din fonduri publice a proiectelor si 

programelor sportive. In conformitate cu prevederile art. 3, punctul 1. din HG 

1447/2007 privind normele financiare pentru activitate sportiva, termenul de 

activitate sportiva (parte integranta a unui program sportiv) are urmatoarea 

explicatie: ,,complex de acţiuni anuale şi/sau multianuale care au ca scop 

comun îndeplinirea unor obiective cu caracter sportiv. Categoriile de acţiuni 

multianuale care constituie activitatea sportivă sunt: acţiunile de pregătire 

sportivă, competiţiile sportive şi alte acţiuni sportive’’. 

e. Tinand cont deasemenea de explicatia de la punctul 16. a art. 3 din HG 

1447/2007,  prin care avem definit programul sportiv ca fiind ,,plan de activitate 

în care sunt stabilite, în ordinea desfăşurării lor, etapele propuse pentru o 

perioadă dată; complex de acţiuni care au ca scop comun îndeplinirea unor 

obiective de performanţă cu caracter sportiv pentru o activitate sportivă 

secvenţială sau un sezon competiţional. Categoriile de acţiuni care constituie 

activitatea sportivă din cadrul unui program sportiv sunt: acţiuni de selecţie, 
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acţiuni de promovare, acţiuni de pregătire sportivă, competiţiile sportive, 

evenimentele sportive, denumite împreună acţiuni sportive’’ coroborat cu 

prevederile pct. 2, lit. f) din ANEXA OM 664/2018 care explica ce inseamna 

in mecanismul de finantare a unui program sportiv ,, neretroactivitatea, 

respectiv excluderea posibilităţii destinării fondurilor financiare unei 

activităţi a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii 

contractului de finanţare, cu excepţia fondurilor financiare cheltuite de 

beneficiar pentru continuarea programului sportiv aflat în derulare’’ 

respectiv sezonul 2018-2019 in cazul nostru,  

va informam ca cererea noastra de finantare are in nota de fundamentare 

cheltuieli preconizate pentru perioada actuala, incepand cu data de 

01.02.2019, pana la finalizarea sezonului competitional 2018-2019, 

respectiv data de 30.06.2019, cele anterioare fiind scoase. Probabil 

Doamna Secretar al Sectorului 1 nu a avut timp sa citeasca toata 

documentatia?! 

 

4. In ceea ce priveste invocarea de catre doamna Secretar al Sectorului 1, a 

prevederilor Legii Finantelor Publice Locale 273/2006 cu modificarile si 

completarile ulterioare, apreciem enumerarea prevederilor privind bugetul, 

creditele bugetare, angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata, dar va informam 

ca se evita cu buna stiinta prevederile art. 40 alin. (1) si alin. (2)  prin care 

actiunile nou aprobate si institutiile subordonate autoritatilor deliberative, 

respectiv Centrul Cultural al Sectorului 1 in cazul nostru, sunt finantate pana  la 

aprobarea bugetului pe anul fiscal in curs intr-o cota de 1/12 din bugetul 

anului precedent! Aceasta prevedere legislativa, permite incheierea unui 

Contract de Finantare in limitele bugetului existent, urmand ca dupa aprobarea 

bugetului pe anul fiscal 2019 sa fie incheiat un contract de finantare pentru 

diferenta de buget aprobat pentru materializarea proiectului. Acest mod de lucru 

este regasit la nivelul tuturor administratiilor publice central (vezi cazul MTS in 

procedura de finantare a programelor sportive initiate de catre Federatiile 

Sportive Nationale) si administratiile publice locale, iar cel mai bun exemplu este 

cel al municipiului Zalau. Primaria Municipiului Zalau controlata de Curtea de 

Conturi in anul 2018 fara a exista obiectiuni, incheie in luna iulie la inceputul 

sezonului competitional, un contract de finantare cu toata suma aprobata de catre 

autoritatea deliberativa, pentru toata perioada pana in iunie anul viitor, pentru ca 

avem aprobata prin legislatie finantarea multianuala in sport. 
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5. In ceea ce priveste invocarea de catre doamna Secretar al Sectorului 1, a 

legislatiei privind ajutorul de stat, va comunicam urmatoarele: 

a. Structura noastra sportiva este o structura sportiva non profit, fara scop 

patrimonial. Sursele noastre de finantare sunt: taxe si cotizatii, sponsorizari si 

finantari in conditiile legii si nu desfasoara activitati economice; 

b. Structura noastra sportiva nu desfasoara activitati economice in sensul explicat 

de catre legislatia europeana cu implicatii privind ajutorul de stat, nu vinde si 

cumpara jucatori/jucatoare, nu primeste drepturi TV, nu vinde echipament 

sportiv si nici macar bilete, nu desfasoara nici o activitate comerciala sau din 

categoria celor mentionate de catre Secretarul Sectorului 1. Mentionam totusi 

faptul ca, prin legislatie, avem dreptul de a vinde bilete si abonamente precum 

si obiecte promotionale cu conditia ca veniturile din aceste activitati sa nu 

depaseasca 20% din bugetul anual ; 

c. Activitatea handbalistica in Romania nu este o activitate profesionista pentru ca 

nu exista o Liga Profesionista de Handbal activa, care sa organizeze Liga 

Nationala si nici Divizia A in care echipa noastra de senioare activeaza. 

Jucatoarele noastre nu sunt licentiate ca jucatoare profesioniste conform 

legislatiei in vigoare, nu sunt inregistrate in contabilitate cu valoare financiara, 

fiind jucatoare amatoare de handbal cu contract de activitate sportiva incheiat 

in conditiile legii. Desi in Romania avem prin hotarare de guvern 6 sporturi 

profesioniste (fotbal, handbal, baschet, volei, rugby si box), doar fotbalul la 

nivel de Liga 1, este organizat ca sport profesionist pentru ca are activa Liga 

Profesionista de Fotbal care licentiaza jucatorii, organizeaza aceasta competitie, 

gestioneaza si repartizeaza echipelor drepturile TV, echipele participante la 

competitie au evidentiate si inregistrate in contabilitate valorile financiare ale 

jucatorilor care fac obiectul vanzarii.  

Important de retinut: asteptam un Punct de Vedere oficial al Consiliului 

Concurentei solicitat de catre structura noastra sportiva expres pentru 

proiectul nostru, care ne-a comunicat foarte clar ca nu intram sub incidenta 

ajutorului de stat, avand grupe de copii si juniori si o echipa de senioare 

care nu poate fi catalogata ca o echipa profesionista. 

6. In ceea ce priveste rapoartele de specialitate pe care Secretarul Sectorului 1 le 

enumera in incheierea Opiniei Motivante, v-am comunicat in adrese anterioare 

motivele pentru care consideram ca sunt eronate si bazate pe o interpretare gresita 

a legislatiei privind finantarea programelor sportive. 
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7. In ceea ce priveste pozitia si rolul Centrului Cultural al Sectorului 1 ca institutie 

subordonata Consiliului Local al Sectorului 1, al carui obiect de activitate este 

stabilit prin ROAF, va comunicam urmatoarele: 

a. În temeiul prevederilor Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată şi modificată, a prevederilor Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi 

sportului, actualizată cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu 

prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată, cu 

prevederile H.G. nr.884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în 

aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu 

prevederile O.M. al Ministerului Tineretului si Sportului nr. 664/2018 privind 

finanțarea din fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive si a 

prevederilor H.G. nr. 1447/2007 privind Normele Financiare pentru activitate 

sportive, 

În temeiul prevederilor R.O.A.F. ului Centrului Cultural al Sectorului 1 aprobat 

prin H.C.L. 193/2017, respectiv, prevederile art. 2 privind Principiile de 

functionare, prevederile art. 5 alin. (1) lit. a) si lit. c) privind Obiectul de 

activitate, prevederile art. 6 alin. (1) lit. r) privind Atributiile, a prevederilor art. 

9 alin. (5) privind Atributiile Compartimentului Evenimente, Proiecte si 

Programe Cultural Artistice Multidisciplinare, Sport si Relatii Externe si a 

prevederilor art. 10 alin. (1) lit. aa) si alin. (2) lit. b) si lit. c) privind Atributiile 

Compartimentului Juridic, Achizitii Publice si Economic, angajatii institutiei 

pot si au obligatia de a elabora Metodologia de de Finantare a Proiectelor si 

Programelor Sportive, si de a o supune aprobarii prin decizie  a Directorului 

Centrului Cultural al Sectorului 1, in baza prevederilor ROAF de la art. 6 alin. 

(1) lit. r, privind Atributiile, a prevederilor art. 8  alin. (36) si alin. (38) privind 

Principalele Atributii ale Directorului. 

  

Mentionam ca structura noastra sportiva a propus inca din luna ianuarie 2019  

Centrului Cultural al Sectorului 1, metodologia din Anexa, intocmita in acord cu 

prevederile legislative in vigoare. 

 

Stimate Domnule Primar, 

Stimata Doamna Secretar al Sectorului 1, 

Stimati/Stimate Domni/Doamne Consilieri Locali, 

In conformitate cu prevederile art. 2, alin. (1) din Legea 69/2000 cu modificarile si 

completarile ulterioare, ,,educaţia fizică şi sportul sunt activităţi de interes naţional 
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sprijinite de stat.’’ iar prin prevederile alin. 2 ,,Statul recunoaşte şi stimulează 

acţiunile organizatorice şi de promovare a educaţiei fizice şi sportului, desfăşurate 

de autorităţile administraţiei publice …..potrivit reglementărilor legale.’’ 

Totodata la alin. (4) intelegem ca ,,Statul garantează exercitarea funcţiilor 

sectorului public şi ale sectorului particular în domeniile educaţiei fizice şi 

sportului, în conformitate cu principiile colaborării responsabile dintre toţi 

factorii interesaţi.’’ 

Asociatia Handbal Club Dinamo Bucuresti reprezinta in opinia noastra, o structura 

sportiva interesata si responsabila, asa cum prevede legislatia in vigoare. Mai mult 

decat atat, promovam educatia prin sport a locuitorilor Sectorului 1, avem logo ul 

Primariei Sectorului 1 pe echipamentul de joc atat la echipa de senioare cat si la 

echipele de copii si juniori, pe site ul oficial www.hcdinamo.ro,  in toate postarile si 

materialele de pagina de socializare facebook, pe bannerel si roll upurile pe care le 

folosim la competitii si conferinte de presa, avem aproximativ 150 de copii si juniori 

legitimati iar echipa de handbal feminin senioare care activeaza in Divizia A este 

compusa din eleve din clasa a XII a de la Colegiul Tehnic Media si studente la 

universitatile din municipiul Bucuresti.  

Peste 50% din bugetul nostru reprezinta taxe si contributii la bugetul de stat si la 

bugetul local al Sectorului 1, avem taxele si contributiile platite la zi, avem 

angajamente contractuale, cheltuieli zilnice pentru desfasurarea activitatii si sportive 

in lotul national de tineret care reprezinta cu mandrie Romania in competitiile 

internationale si implicit Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti. Suntem singura 

echipa din Divizia A de handbal feminin cu sediul pe raza Sectorului 1, calificata in 

optimile Cupei Romaniei la Handbal Feminin – Fan Curier (HC Dinamo vs Magura 

Cisnadie, 17.03.2019 ora 17.30 la Sala Agronomia transmisa pe TVR 1) si chiar 

dorim sa facem performanta si sa ne indeplinim obiectivele, intr-un mod responsabil. 

Sportul trebuie sa faca parte integranta din educatia generala a individului, nu este 

un moft si este un drept garantat de stat prin legislatie. 

Ne doare ca trebuie sa cersim si nu intelegem cum se face ca trebuie sa treaca aproape 

2 (doi) ani pentru a aproba o cerere de finantare a unui program sportiv, cand 

institutia finantatoare a avut in anul fiscal 2018 o executie financiara de ....doar 

30%?!  

Si sportivii sunt oameni! Unii avem familii si obligatii, iar statul roman, concetatenii 

nostri au asteptari de la noi sa avem si rezultate notabile, sa fim modele pentru 

http://www.hcdinamo.ro/
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tinerele generatii! Noi in realitate traim o drama! Ne doare si ne simtim frustrati si 

descurajati ca trebuie sa ne desfasuram activitatea din imprumuturi bancare ale 

membrilor fondatori, cand unii angajati din administratia publica ne rand in fata si 

ne spun nonsalant ca nu exista nici o obligatie a administratiei publice de a finanta 

si sprijini sportul, pentru ca legislatia spune ca doar ...,,pot’’!(art. 18^1 din Legea 
69/2000). 

Degeaba le comunicam ca Legea EFS 69/2000 trebuie citita in intregime, nu numai 

un articol, si ca trebuie coroborata cu celelalte acte normative, iar la art. 3 din aceeasi 

lege este foarte clar stabilit, ca autoritatile publice ,,au obligatia’’: 

(1)Autorităţile administraţiei publice, unităţile şi instituţiile de învăţământ, 

instituţiile sportive, precum şi organismele neguvernamentale de profil au obligaţia 

să sprijine sportul pentru toţi şi sportul de performanta (cazul programului sportiv 

initiat de catre structura noastra sportiva) şi să asigure condiţiile organizatorice şi 
materiale de practicare a educaţiei fizice şi sportului în comunităţile locale. 

Va solicitam sa reanalizati, asa cum solicita si Institutia Prefectului Municipiului 

Bucuresti, continutul HCL 41/2019  conform legislatiei in vigoare, si de a o 

transmite Centrului Cultural al Sectorului 1 pentru a incheia un Contract de Finantare 

pentru materializarea programului sportiv ,,Promovarea practicarii handbalului ca 

o forma de educatie prin sport si imbunatatirea starii generale danatate a 

locuitorilor Sectorului 1’’. 

Anexam prezentei: 

- Expunere de Motive si Proiect de HCL conform cu originalul cu semnatura 

dnei Georgeta Raportaru de primire in data de 25.01.2019; 

- Proiect Metodologie de Finantare Proiecte si Programe Sportive din 

fonduri publice puse la dispozitie din bugetul Sectorului 1. 

- Adresa Nr. S.M./3.231;3.478/22.02.2019 taransmisa de Prefectul 

Municipiului Bucuresti, raspuns la adresa noastra 254/12.02.2019 

inregistrata la Registratura Institutiei Prefectului Municipiului Bucuresti 

sub Nr. 3.231/13.02.209 

- Documentatie Proiect in conformitate cu prevederile legale in vigoare. 

 

Cu deosebita consideratie, 

 

Constantin CALIMAN 

Presedinte 


