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                                  D   E   C   I   Z   I   A  nr. 954/23.12.2015 
             privind solutionarea contestatiei depuse de dl. X, înregistrată la 
DGRFP Timişoara sub nr. .../23.11.2015.   
                             
  
            DGRFP Timisoara, Serviciul de Soluţionare a Contestaţiilor, a fost 
sesizat asupra contestaţiei depuse dl. X, domiciliul în Germania, adresa de 
corespondenţă ..., jud. Hunedoara. 
            Dl. X formulează şi depune două contestaţii înregistrate la AJFP 
Hunedoara sub nr. ..., respectiv nr. ... din data de 10.11.2015, împotriva 
Deciziei de impunere nr. .../21.10.2015 privind plăţile anticipate cu titlu de 
contribuţii de asigurări sociale de sănătate, pentru veniturile din cedarea 
folosinţei bunurilor pe anul 2015 şi a Deciziei de impunere nr. .../21.10.2015 
privind plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate, 
pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor pe anul 2015. 
            Potrivit prevederilor pct.9.5 şi 9.6 din OPANAF nr.2906/2014 privind 
aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din OG nr.92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată: 
          “9.5. În situaţiile în care organele competente au de soluţionat două 
sau mai multe contestaţii, formulate de aceeaşi persoană fizică sau juridică 
împotriva unor titluri de creanţă fiscală, sau alte acte administrative fiscale 
încheiate de aceleaşi organe fiscale sau alte organe fiscale vizând aceeaşi 
categorie de obligaţii fiscale sau tipuri diferite, dar care sub aspectul 
cuantumului se influenţează reciproc, se va proceda la conexarea dosarelor, 
dacă prin aceasta se asigură o mai bună administrare şi valorificare a 
probelor în rezolvarea cauzei. 
         9.6. Prin conexarea dosarelor nu se poate stabili o altă competenţă de 
soluţionare decât cea care rezultă din contestarea fiecărui act administrativ 
fiscal luat individual. ” 
            Luând în considerare formularea de către petent a două contestaţii, 
împotriva unor acte administrative fiscale încheiate de aceleaşi organe fiscale 
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vizând aceeaşi categorie de obligaţii fiscale se va proceda la conexarea 
dosarelor. 
          Contestaţiile sunt depuse în termenul legal prevăzut de art. 207 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 92 / 2003, Republicată, privind Codul de procedură 
fiscală. 
          Constatând că în speţă sunt întrunite condiţiile prevăzute de art.205, 
art.206 şi art.209 alin.1 lit.a din OG nr.92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată, Direcţia generală regională a finanţelor publice Timişoara 
este investită să se pronunţe asupra contestaţiei. 
 
           I. Prin contestaţia formulată împotriva Decizia de Impunere cu nr.... din 
21.10.2015, aferenta Contractului de Inchiriere nr..../05.10.2015, pentru calcul 
CASS, solicitând admiterea prezentei contestatii şi în consecinţă anularea 
deciziei de impunere pentru calcul CASS, ca nelegală şi neîntemeiată şi 
anularea sumei de ... lei, reprezentand contribuţia CASS aferentă anului 2015, 
iar  prin contestaţia formulată împotriva Decizia de Impunere cu nr.... din 
21.10.2015, aferenta Contractului de Inchiriere nr..../05.10.2015, pentru calcul 
CASS, solicitând admiterea prezentei contestatii şi în consecinţă anularea 
deciziei de impunere pentru calcul CASS, ca nelegală şi neîntemeiată şi 
anularea sumei de ... lei, reprezentand contribuţia CASS aferentă anului 2015. 
           În sustinerea celor de mai sus, petentul susţine că deţine acte ce fac 
dovada asigurării în Germania, tradusă şi legalizată în data de 29.09.2015 cu 
nr. ... şi in data de 21.10.2015 cu nr...., şi anume copie Asigurare AOK 
Germania, adresată direct către Serviciul Finanţe şi Casa de Asigurări de 
Sănătate, tradusă şi legalizată cu nr. .../09.11.2015. 
           De asemenea prin contestaţia formulată dl. X, ..., arată că este cetăţean 
german cu domiciliul în Germania, cu adresa de corespondenţă ..., jud. 
Hunedoara. 
         
            II. Prin Decizia de impunere nr. .../21.10.2015 privind plăţile 
anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate, pe anul 2015, 
AJFP Hunedoara a stabilit în sarcina dl. X, plăţi anticipate cu titlu de CASS în 
sumă totală de ... lei. 
            Prin Decizia de impunere nr. .../21.10.2015 privind plăţile anticipate cu 
titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate, pe anul 2015, AJFP 
Hunedoara a stabilit în sarcina dl. X, plăţi anticipate cu titlu de CASS în sumă 
totală de ... lei. 
 
 
             III. Luând în considerare constatările organelor de inspecţie fiscală, 
motivele invocate de contestator, reglementările legale în vigoare pentru 
perioada verificată şi documentele existente la dosarul cauzei, se reţin 
următoarele: 
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              Cauza supusă soluţionării este dacă Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Timişoara prin Serviciul solutionare contestaţii este 
investită să se pronunţe daca dl. X cetatean german, care obţine venituri din 
cedarea folosinţei bunurilor din România, are obligaţia să achite bugetului de 
asigurări sociale de sănătate plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de 
asigurări sociale de sanatate, stabilite prin Deciziile de impunere privind 
plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate pentru 
veniturile din cedarea folosintei bunurilor pe anul 2015.             
            În fapt, domnul X a obținut în anul 2015 venituri din derularea a 2 
contracte de închiriere, iar în baza acestora organele fiscale din cadrul AJFP 
Hunedoara au emis decizia de impunere nr. .../21.10.2015 privind platile 
anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate pentru 
veniturile din cedarea folosinței bunurilor pe anul 2015, prin care au stabilit o 
contribuţie la asigurările sociale de sănătate în sumă de ... lei şi decizia de 
impunere nr. .../21.10.2015 privind platile anticipate cu titlu de contributii de 
asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor 
pe anul 2015, prin care au stabilit o contribuţie la asigurările sociale de 
sănătate în sumă de ...lei 
           Prin contestaţiile formulate contribuabilul solicită anularea celor două 
decizii invocând faptul că deţine documente ce fac dovada asigurării de 
sănătate în Germania. 
            În drept, potrivit art. 1, art. 296^21, art. 296^23 și art. 296^24 din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, în vigoare începând cu data de 
01.01.2014: 
          “Art. 1. – (4) Dacă orice prevedere a prezentului cod contravine unei 
prevederi a unui tratat la care România este parte, se aplică prevederea 
acelui tratat”. 
         ”Art. 296^21. – (1) Următoarele persoane au calitatea de contribuabil 
la sistemul public de pensii şi la cel de asigurări sociale de sănătate, cu 
respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaţionale la care 
România este parte, după caz: 
          [...] 
         i) persoanele care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor”. 
        ”Art. 296^23. – (3) Persoanele care realizează într-un an fiscal venituri 
de natura celor menţionate la cap. I, venituri sub forma indemnizaţiilor de 
şomaj, venituri din pensii mai mici de 740 lei, precum şi venituri de natura 
celor menţionate la art. 296^21 alin. (1) lit. a) -d), g), h) şi i), art. 52 alin. (1) 
lit. b) -d) şi din asocierile fără personalitate juridică prevăzute la art. 13 lit. 
e), datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate asupra tuturor 
acestor venituri.” 
         ”Art. 296^24. – (1) Contribuabilii prevăzuţi la art. 296^21 alin. (1) lit. 
a) -e), h) şi i), cu excepţia celor care realizează venituri din arendarea 
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bunurilor agricole, sunt obligaţi să efectueze în cursul anului plăţi anticipate 
cu titlu de contribuţii sociale. 
          (2) În cazul contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, plăţile 
anticipate prevăzute la alin. (1) se stabilesc de organul fiscal competent, 
potrivit regulilor prevăzute la art. 82, prin decizie de impunere, pe baza 
declaraţiei de venit estimat/norma de venit sau a declaraţiei privind venitul 
realizat, după caz. În cazul contribuţiei de asigurări sociale, obligaţiile lunare 
de plată se stabilesc pe baza venitului declarat, prevăzut la art. 296^22 alin. 
(1).”  
          De asemenea, potrivit prevederilor art. 211 din Legea nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătății: 
          ”Art. 211. – (1) Sunt asiguraţi, potrivit prezentei legi: 
            a) toţi cetăţenii români cu domiciliul în ţară şi care fac dovada plăţii 
contribuţiei la fond, în condiţiile prezentei legi; 
           b) cetăţenii străini şi apatrizii care au solicitat şi au obţinut 
prelungirea dreptului de şedere temporară ori au domiciliul în România şi 
care fac dovada plăţii contribuţiei la fond, în condiţiile prezentei legi; 
          c) cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic 
European şi Confederaţiei Elvetiene care nu deţin o asigurare încheiată pe 
teritoriul altui stat membru care produce efecte pe teritoriul României, care 
au solicitat şi obţinut dreptul de rezidenţă în România, pentru o perioadă de 
peste 3 luni şi care fac dovada plăţii contribuţiei la fond, în condiţiile 
prezentei legi. 
           [...] 
          (3) Calitatea de asigurat şi drepturile de asigurare încetează: 
          a) pentru persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a), odată cu pierderea 
dreptului de domiciliu în România, precum şi în condiţiile art. 258 alin. (2); 
         b) pentru persoanele prevăzute la alin. (1) lit. b), odată cu pierderea 
dreptului de şedere în România, precum şi în condiţiile art. 258 alin. (2); 
         c) pentru persoanele prevăzute la alin. (1) lit. c), odată cu pierderea 
dreptului de rezidenţă în România, pentru o perioadă de peste 3 luni, precum 
şi în condiţiile art.258 alin. (2); 
         (5) Documentele justificative privind dobândirea calităţii de asigurat se 
stabilesc prin ordin al preşedintelui CNAS. 
         Totodata, conform art. 2 din Normele metodologice aprobate prin 
Ordinul președintelui C.N.A.S. nr. 617/2007: 
          “Art. 2. - (1) Calitatea de asigurat o au toţi cetăţenii români cu 
domiciliul în ţară, precum şi cetăţenii straini şi apatrizii care au solicitat şi au 
obţinut prelungirea dreptului de şedere temporară sau au domiciliul în  
România şi fac dovada plăţii contribuţiei la fond, în condiţiile legii şi ale 
prezentelor norme metodologice. 
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           (2) Calitatea de asigurat încetează odată cu pierderea dreptului de 
domiciliu sau de şedere în România, cu decesul sau cu declararea 
judecătorească a morţii asiguratului. 
           (5) Persoanele asigurate din statele cu care România a încheiat 
documente internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii beneficiază de 
servicii medicale şi alte prestaţii acordate pe teritoriul României, în condiţiile 
prevăzute de respectivele documente internaţionale. 
           (6) Asigurarea socială de sănătate este facultativă pentru următoarele 
categorii de persoane care nu se încadrează în prevederile alin. (5): 
            a) membrii misiunilor diplomatice acreditate în România; 
            b) cetăţenii straini şi apatrizii care se află temporar în ţară, fără a 
solicita viză de lungă şedere; 
            c) cetăţenii români cu domiciliul în strainatate, care se află temporar 
în ţară.” 
             În speţă sunt aplicabile şi prevederile O.M.F.P. nr. 837/2015 privind 
aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2015, potrivit cărora: 
             “În vederea interpretării şi aplicării unitare a prevederilor art. 
296^21 alin.(1) lit. i) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, având în vedere: 
           - dispoziţiile art. 211 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare; 
          - Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate 
socială; 
         - prevederile instrumentelor juridice internaţionale la care România este 
parte, după caz; 
         - în temeiul art. 5 alin. (9) din Regulamentul de organizare si 
funcţionare a Comisiei fiscale centrale, aprobat prin Ordinul viceprim-
ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 688/2013 privind componenţa şi 
funcţionarea Comisiei fiscale centrale, 
           Comisia fiscală centrală adoptă următoarea soluţie: 
          Pentru veniturile obţinute din cedarea folosinţei bunurilor nu datorează 
contribuţia de asigurări sociale de sănătate următoarele categorii de 
persoane fizice: 
         - persoanele fizice, indiferent de cetăţenie şi de domiciliul stabil sau 
reşedinţă, care deţin o asigurare socială de sănătate încheiată pe teritoriul 
altui stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi 
Confederaţiei Elveţiene sau în statele cu care România are încheiate acorduri 
bilaterale de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală - 
maternitate, în temeiul legislaţiei interne a statelor respective care produce 
efecte pe teritoriul României, şi fac dovada valabilităţii asigurării.          
Persoanele fizice în cauză au obligaţia de a prezenta organului fiscal 
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competent documente justificative eliberate de instituţia competentă din statul 
în care a fost încheiată asigurarea; 
         - persoanele fizice, indiferent de cetăţenie, care au domiciliul ori 
reşedinţa într-un stat cu care România nu are încheiate acorduri privind 
sistemele de securitate socială sau care nu intră sub incidenţa legislaţiei 
europene aplicabile în domeniul securităţii sociale şi care nu beneficiază de 
prelungirea dreptului de şedere temporară în România pentru o perioadă mai 
mare de 90 de zile.” 
           Din interpretarea textelor de lege citate, se impune ca persoanele fizice, 
indiferent de cetăţenie să deţină documente din care să rezulte existenţa 
asigurării în perioada de valabilitate şi apartenenţa la una dintre situaţiile de 
mai sus. 
           Pentru a beneficia de scutirea la plata contribuţiei de sănătate, se 
impune a se prezenta organului fiscal din România, documente justificative 
emise de instituţia abilitată din celălalt stat, din care să rezulte calitatea de 
asigurat, precum şi de a face dovada că asigurarea respectivă produce efecte 
pe teritoriul României. 
            Totodată, prin Ordinul nr. 2.963 din 18 noiembrie 2015 pentru 
aprobarea procedurii de aplicare a Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 
2/2015, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 837/2015, 
precum şi a modelului şi conţinutului formularului 602 "Declaraţie pe propria 
răspundere pentru exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de 
sănătate a persoanelor fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei 
bunurilor", se arată: 
          “ANEXA 1- PROCEDURA de aplicare a prevederilor Deciziei Comisiei 
fiscale centrale nr. 2/2015, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor 
publice nr. 837/2015 
          1. Prezenta procedură se utilizează pentru aplicarea prevederilor 
privind exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a 
persoanelor fizice care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor, potrivit 
dispoziţiilor Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2015, aprobată prin 
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 837/2015, cu privire la 
interpretarea şi aplicarea unitară a prevederilor art. 296^21 alin. (1) lit. i) din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
         4. Persoanele fizice care nu datorează contribuţia de asigurări sociale 
de sănătate pentru veniturile obţinute din cedarea folosinţei bunurilor, potrivit 
Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2015, aprobată prin Ordinul 
ministrului finanţelor publice nr. 837/2015, sunt: 
         a) persoanele fizice, indiferent de cetăţenie şi de domiciliul stabil sau 
reşedinţă, care deţin o asigurare socială de sănătate încheiată pe teritoriul 
altui stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi 
Confederaţiei Elveţiene sau în statele cu care România are încheiate acorduri 
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bilaterale de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală-
maternitate, în temeiul legislaţiei interne a statelor respective care produce 
efecte pe teritoriul României, şi fac dovada valabilităţii asigurării. Persoanele 
fizice în cauză au obligaţia de a prezenta organului fiscal competent 
documente justificative eliberate de instituţia competentă din statul în care a 
fost încheiată asigurarea; 
          b) persoanele fizice, indiferent de cetăţenie, care au domiciliul ori 
reşedinţa într-un stat cu care România nu are încheiate acorduri privind 
sistemele de securitate socială sau care nu intră sub incidenţa legislaţiei 
europene aplicabile în domeniul securităţii sociale şi care nu beneficiază de 
prelungirea dreptului de şedere temporară în România pentru o perioadă mai 
mare de 90 de zile. 
          5. Pentru exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de 
sănătate, persoana care se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la pct. 
4 depune la organul fiscal competent, direct sau prin împuternicit, Declaraţia 
pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări 
sociale de sănătate a persoanelor fizice care realizează venituri din cedarea 
folosinţei bunurilor, însoţită de documente care atestă faptul că se încadrează 
în una din situaţiile prevăzute la pct. 4, cum sunt: 
       a) Document portabil A1; 
       b) TR/R1 - Formular privind legislaţia aplicabilă; 
       c) PM/RO101 - Certificat privind legislaţia aplicabilă; 
       d) MD/RO101 - Certificat privind legislaţia aplicabilă etc. 
       6. Compartimentul de specialitate analizează declaraţia şi documentele 
justificative depuse de persoana fizică. 
       8.1. În situaţia în care se constată că documentaţia depusă este 
incompletă, organul fiscal notifică contribuabilul cu privire la necesitatea 
completării documentelor, conform legii. 
       8.3. În cazul în care, în termen de 15 zile de la data comunicării 
notificării, contribuabilul nu se prezintă la organul fiscal competent în 
vederea clarificării situaţiei, solicitarea privind exceptarea de la plata 
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se respinge. 
        9. Dacă din documentele prezentate se constată că respectivul 
contribuabil îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi exceptat de la plata 
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, compartimentul de specialitate 
operează în evidenţa fiscală faptul că persoana respectivă nu datorează 
contribuţia de asigurări sociale de sănătate. 
          11. Pentru contribuabilii care solicită exceptarea de la plata 
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate odată cu înregistrarea la organul 
fiscal a contractului/contractelor de închiriere şi care îndeplinesc condiţiile 
prevăzute de lege, compartimentul de specialitate nu stabileşte obligaţii de 
plată şi nu emite decizii de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de 
contribuţii de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea 
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folosinţeibunurilor. 
          12. Pentru contribuabilii care solicită exceptarea de la plata 
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate ulterior înregistrării 
contractului/contractelor de închiriere, compartimentul de specialitate 
desfiinţează total sau parţial, după caz, deciziile de impunere prin care au fost 
stabilite obligaţii de plată privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate, 
de la data la care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru 
exceptare. 
             Astfel, în scopul exceptării de la plata contribuţiei de asigurări sociale 
de sănătate pentru veniturile din chirii, persoanele în cauză au obligaţia de a 
prezenta organului fiscal competent, direct sau prin împuternicit, Declaraţia pe 
propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări 
sociale de sănătate însoţită de documente justificative eliberate de instituţia 
competentă din statul în care a fost încheiată asigurarea, în perioada de 
valabilitate. 
             Compartimentul de specialitate analizează declaraţia şi documentele 
justificative depuse de persoana fizică, iar în situaţia în care se constată că 
documentaţia depusă este incompletă, organul fiscal notifică contribuabilul cu 
privire la necesitatea completării documentelor, conform legii. 
             În speţă, domnul X a obţinut în cursul anului 2015 din România 
venituri din cedarea folosintei bunurilor, iar pentru a fi exceptat de la plata 
contibuţiei la asigurările sociale de sănătate depune Declaraţia pe propria 
răspundere pentru exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de 
sănătate a persoanelor fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei 
bunurilor, înregistrată la AJFP Hunedoara sub nr. .../21.10.2015, însoţită copia 
Certificatului de Asigurare de Sănătate AOK tradus şi legalizat şi copie act 
identitate din care reiese ca are domiciliul în Germania  
             Din analiza documentelor existente la dosarul contestaţiei se reţin 
următoarele aspecte : 
             Certificatul de Asigurare de Sănătate AOK, tradus şi legalizat, este 
emis de AOK Bavaria, Casa de Asigurări de Sănătate – Direcţia Munchen şi 
atestă faptul că dl. Gabriel Stancu născut la data de 23.02.1969, asigurare nr. 
..., deţine în perioada de valabilitate asigurare de sănatate în Germania, 
începând cu data de 26.02.1991. 
            Totodată, se reţine că, dl. X ... are domiciliul în Germania, ., conform 
actului de identitate seria ..., anexat în copie la dosarul contestaţiei. 
            Astfel, persoana fizică, având domiciliul în Germania şi deţinând în 
perioada de valabilitate asigurare de sănatate în Germania, eliberată de 
instituţia competentă din statul în care a fost încheiată asigurarea, pentru 
veniturile din cedarea folosinţei bunurilor pe anul 2015, realizate pe teritoriul 
României, nu datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate, motiv 
pentru care urmează a se admite contestaţia formulată de acesta cu consecinţa 
anulării Deciziilor de impunere nr. .../21.10.2015 şi nr. .../21.10.2015, privind 
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platile anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate pentru 
veniturile din cedarea folosintei bunurilor pe anul 2015.  
           Pentru considerentele arătate mai sus, în temeiul OG nr.92/2003 
Republicată, privind Codul de procedură fiscală, şi în baza referatului nr. 
.../__________, se 

                                
                                                D  E  C  I  D  E : 
 

          1. Admiterea contestaţiei formulate de dl. X şi anularea Deciziei de 
impunere nr. .../21.10.2015 privind plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de 
asigurări sociale de sănătate pe anul 2015, care vizează sumă de ... lei şi a 
Deciziei de impunere nr. .../21.10.2015 privind plăţile anticipate cu titlu de 
contribuţii de asigurări sociale de sănătate pe anul 2015, care vizează sumă de 
...lei, emise de AJFP Hunedoara. 
 
         2. Prezenta decizie se comunică la:          - dl. X                                                         

                                    - AJFP Hunedoara, cu aplicarea   
prevederilor pct.7.6 din OPANAF 2906/2014. 

 
          3. Prezenta decizie este definitivă în sistemul căilor administrative de 
atac şi poate fi atacată potrivit prevederilor legale la instanţa de contencios 
administrativ competentă, în termen de 6 luni de la primirea prezentei. 
 
 
 
                                            DIRECTOR GENERAL, 

... 


