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HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea în proprietatea publicã a statului
ºi în administrarea Serviciului Român de Informaþii
a unui imobil situat în oraºul Predeal, judeþul Braºov
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea, fãrã platã, din patrimoniul Societãþii
Comerciale ,,RobinsonÒ Ñ S.A. Predeal, judeþul Braºov, în proprietatea publicã
a statului ºi în administrarea Serviciului Român de Informaþii a imobilului
,,PoianaÒ, cu terenul aferent în suprafaþã de 7.151 m2, situat în oraºul Predeal,
judeþul Braºov, precum ºi a mijloacelor fixe ºi a obiectelor de inventar din
dotarea acestuia.
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Art. 2. Ñ Predarea-preluarea imobilului prevãzut la art. 1 se face prin
protocol, pe bazã de bilanþ, cu activul ºi pasivul existente la data transmiterii,
diminuându-se în mod corespunzãtor patrimoniul Societãþii Comerciale
,, RobinsonÒ Ñ .S.A. Predeal.
Art. 3. Ñ Capitalul social al Societãþii Comerciale ,,RobinsonÒ Ñ S.A.
Predeal se diminueazã cu valoarea bunurilor prevãzute la art. 1, fãrã modificarea capitalului aferent Fondului Proprietãþii Private III Ñ Transilvania, în
condiþiile compensãrii de cãtre Fondul Proprietãþii de Stat a cotei-pãrþi de 30%
deþinute de Fondul Proprietãþii Private III Ñ Transilvania.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Directorul Serviciului Român
de Informaþii,
Virgil Mãgureanu
Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Preºedintele Fondului
Proprietãþii de Stat,
Emil Dima
Bucureºti, 16 decembrie 1994.
Nr. 914.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea studiilor de fezabilitate
a obiectivelor de investiþii ,,Echilibrarea ºi modernizarea reþelei
de alimentare cu apã în municipiul Craiova ºi contorizarea
apei în reþeaÒ ºi ,,Contorizare la consumatoriÒ
din municipiul Craiova, judeþul Dolj
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã studiile de fezabilitate a obiectivelor de investiþii
,,Echilibrarea ºi modernizarea reþelei de alimentare cu apã în municipiul
Craiova ºi contorizarea apei în reþeaÒ ºi ,,Contorizare la consumatoriÒ din municipiul Craiova, judeþul Dolj, cu caracteristicile principale ºi indicatorii tehnicoeconomici cuprinºi în anexa*) la prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivelor de investiþii prevãzute la art. 1 se face,
în condiþiile acordului de împrumut cu Banca Europeanã pentru Reconstrucþie
ºi Dezvoltare, astfel: 50% din împrumut extern, 45% prin transfer de la bugetul de stat ºi 5% din sursele Regiei Autonome ,,Apã, Canal, TermoficareÒ
Craiova ºi ale bugetului local al municipiului Craiova.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului pentru
Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 16 decembrie 1994.
Nr. 920.
*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului
de investiþii ”Modernizarea sistemului de colectare,
reciclare, transport ºi depozitare a gunoiului menajer,
precum ºi a sistemului de curãþenie stradalã
a municipiului FocºaniÒ, judeþul Vrancea
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã studiul de fezabilitate a obiectivului de investiþii
,,Modernizarea sistemului de colectare, reciclare, transport ºi depozitare a gunoiului menajer, precum ºi a sistemului de curãþenie stradalã a municipiului
FocºaniÒ, judeþul Vrancea, cu caracteristicile principale ºi indicatorii tehnicoeconomici prevãzuþi în anexa*) la prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la art. 1 se face
din surse proprii, din credite bancare, din alte fonduri legal constituite cu
aceastã destinaþie ºi, în completare, de la bugetul local, conform listelor de
investiþii aprobate potrivit legii.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului pentru
Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 16 decembrie 1994.
Nr. 922.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului
de investiþii ,,Canal colector ºi staþie de epurare
a oraºului ComarnicÒ, judeþul Prahova
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã studiul de fezabilitate a obiectivului de investiþii
,,Canal colector ºi staþie de epurare a oraºului ComarnicÒ, judeþul Prahova,
cu caracteristicile principale ºi indicatorii tehnico-economici prevãzuþi în anexa*)
la prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la art. 1 se face
din surse proprii, din credite bancare, din alte fonduri legal constituite cu
aceastã destinaþie ºi, în completare, de la bugetul local, conform listelor de
investiþii aprobate potrivit legii.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului pentru
Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 16 decembrie 1994.
Nr. 923.
*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiþii
,,Reþele de distribuþie de gaze naturale în comuna MãguraÒ, judeþul Buzãu
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã studiul de fezabilitate a obiectivului
de investiþii ,,Reþele de distribuþie de gaze naturale în comuna
MãguraÒ, judeþul Buzãu, cu caracteristicile principale ºi indicatorii tehnico-economici cuprinºi în anexa*) la prezenta hotãrâre.

Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la
art. 1 se face din fondurile bugetului local ºi din alte fonduri legal constituite cu aceastã destinaþie, conform listelor
de investiþii aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Secretar de stat, ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 16 decembrie 1994.
Nr. 924.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiþii ,,Modernizarea alimentãrii
cu cãldurã a ansamblului de locuinþe Ç1 Decembrie 1918È TârnãveniÒ, judeþul Mureº
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã studiul de fezabilitate a obiectivului

Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la

de investiþii ,,Modernizarea alimentãrii cu cãldurã a ansam-

art. 1 se face din surse proprii, din credite bancare, din alte

blului de locuinþe Ç1 Decembrie 1918È TârnãveniÒ, judeþul

fonduri legal constituite cu aceastã destinaþie ºi, în comple-

Mureº, cu caracteristicile principale ºi indicatorii tehnico-eco-

tare, de la bugetul local, conform listelor de investiþii

nomici prevãzuþi în anexa*) la prezenta hotãrâre.

aprobate potrivit legii.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Secretar de stat, ºeful Departamentului pentru
Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 16 decembrie 1994.
Nr. 925.

*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiþii
,,Extinderea ºi modernizarea Staþiei de epurare a oraºului NegreºtiÒ, judeþul Vaslui
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã studiul de fezabilitate a obiectivului
de investiþii ,,Extinderea ºi modernizarea Staþiei de epurare
a oraºului NegreºtiÒ, judeþul Vaslui, cu caracteristicile principale ºi indicatorii tehnico-economici prevãzuþi în anexa*) la
prezenta hotãrâre.

Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la
art. 1 se face din surse proprii, din credite bancare, din alte
fonduri legal constituite cu aceastã destinaþie ºi, în completare, de la bugetul local, conform listelor de investiþii
aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Secretar de stat, ºeful Departamentului pentru
Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 16 decembrie 1994.
Nr. 926.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea studiului de fezabilitate
a obiectivului de investiþii ,,Reþele de distribuþie
a gazelor naturale în comuna BraziÒ, judeþul Prahova
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã studiul de fezabilitate a obiectivului de investiþii
,,Reþele de distribuþie a gazelor naturale în comuna BraziÒ, judeþul Prahova,
cu caracteristicile principale ºi indicatorii tehnico-economici prevãzuþi în anexa*)
la prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la art. 1 se face
din fondurile bugetului local ºi din alte fonduri legal constituite cu aceastã
destinaþie, conform listelor de investiþii aprobate potrivit legii.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului pentru
Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Florin Georgescu

Bucureºti, 16 decembrie 1994.
Nr. 927.
*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unei pãrþi dintr-un imobil
în administrarea Ministerului Public
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se transmite, din administrarea Regiei Autonome de Gospodãrie
Locativã Bicaz în administrarea Ministerului Public, suprafaþa de 224 m2 din
imobilul situat în oraºul Bicaz, aleea Teiului nr. 10, judeþul Neamþ, împreunã
cu terenul aferent, identificate potrivit anexei, care face parte integrantã din
prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Predarea-primirea suprafeþei din imobilul prevãzut la art. 1 se
face pe bazã de protocol încheiat între cele douã pãrþi.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul justiþiei,
Iosif Gavril Chiuzbaian
Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Secretar de stat, ºeful
Departamentului pentru
Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 16 decembrie 1994.
Nr. 928.

ANEXÃ
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite în administrarea Ministerului Public
Sediul
imobilului

Persoana juridicã
de la care se
transmite

Oraºul Bicaz,
aleea Teiului
nr. 10, judeþul
Neamþ

Regia Autonomã
de Gospodãrie
Locativã Bicaz

Persoana juridicã
la care se
transmite

Ministerul Public

Caracteristici tehnice

12 camere
Ñ suprafaþa
construitã:
224 m2
Ñ suprafaþa
terenului aferent: 272 m2

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea în administrarea Ministerului Justiþiei
a unui imobil situat în oraºul Filiaºi, judeþul Dolj
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea imobilului, compus din construcþii în
suprafaþã de 678,88 m2 ºi terenul aferent în suprafaþã de 2.727,50 m2, situat
în oraºul Filiaºi, b-dul Racoteanu nr. 208, judeþul Dolj, proprietate publicã a
statului, din administrarea Secretariatului de Stat pentru Handicapaþi în administrarea Ministerului Justiþiei, pentru sediul Judecãtoriei Filiaºi.
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Art. 2. Ñ Predarea-preluarea imobilului prevãzut la art. 1 se va face pe
bazã de protocol, cu activul ºi pasivul existente la data transmiterii.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
p. Ministrul justiþiei,
Lucian Stângu,
secretar de stat
Secretar de stat la Secretariatul
de Stat pentru Handicapaþi,
Dumitru Magherescu
Bucureºti, 16 decembrie 1994.
Nr. 929.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aplicarea Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare ºi bursele de valori
În temeiul prevederilor art. 7 ºi ale art. 120 din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare ºi bursele de valori,
precum ºi ale art. 25 ºi ale art. 33 alin. (2) din Legea nr. 40/1991, republicatã,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ (1) Pentru organizarea Comisiei Naþionale a
Valorilor Mobiliare, care funcþioneazã ca autoritate administrativã autonomã cu personalitate juridicã, finanþatã de la
bugetul de stat în anul 1994, se stabileºte numãrul maxim
de personal la 35 de posturi, exclusiv membrii Comisiei
Naþionale a Valorilor Mobiliare.
(2) În anul 1995, Comisia Naþionalã a Valorilor Mobiliare
va funcþiona cu un numãr maxim de 80 posturi, exclusiv
membrii Comisiei Naþionale a Valorilor Mobiliare.
Art. 2. Ñ (1) Salarizarea funcþiei de preºedinte al Comisiei
Naþionale a Valorilor Mobiliare se face prin asimilare cu cea
pentru funcþia de ministru.
(2) Salarizarea funcþiei de vicepreºedinte al Comisiei
Naþionale a Valorilor Mobiliare se face prin asimilare cu cea
pentru funcþia de secretar de stat.
(3) Salarizarea celorlalþi membri ai Comisiei Naþionale a
Valorilor Mobiliare se face prin asimilare cu cea pentru funcþia de subsecretar de stat.

(4) Personalul Comisiei Naþionale a Valorilor Mobiliare
este salarizat conform prevederilor Legii nr. 40/1991, republicatã, utilizându-se funcþiile stabilite la pct. I ºi II din anexa
nr. 8, coroborate cu prevederile art. 33 alin. (2) din aceeaºi
lege.
Art. 3. Ñ Se aprobã suplimentarea bugetului Comisiei
Naþionale a Valorilor Mobiliare pe anul 1994 cu suma de
125 milioane lei, din care: cheltuieli de personal 20 milioane lei,
cheltuieli materiale ºi servicii 15 milioane lei, cheltuieli de
capital 90 milioane lei, din Fondul de rezervã bugetarã la
dispoziþia Guvernului.
Art. 4. Ñ Prevederile din prezenta hotãrâre referitoare la
salarizare sunt valabile pânã la data intrãrii în vigoare a legii
privind salarizarea membrilor ºi a personalului Comisiei
Naþionale a Valorilor Mobiliare, precum ºi al burselor de valori.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU

Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Ministru de stat, ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Dan Mircea Popescu
Preºedintele Comisiei Naþionale a Valorilor Mobiliare,
ªtefan Boboc

Bucureºti, 22 decembrie 1994.
Nr. 936.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind exceptarea de la calculul amortizãrii a capitalului
imobilizat în lucrãri de corectare a torenþilor ºi în drumurile
ºi cãile ferate forestiere din cadrul Regiei Autonome a
Pãdurilor ,,RomsilvaÒ
În temeiul art. 16 din Legea nr. 15/1994,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Se excepteazã de la calculul amortizãrii capitalul imobilizat în lucrãri de combatere a eroziunii solului, de regularizare a scurgerii
apelor pe versanþi ºi de corectare a torenþilor, precum ºi în drumurile ºi cãile
ferate forestiere din cadrul Regiei Autonome a Pãdurilor ,,RomsilvaÒ.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul apelor,
pãdurilor ºi protecþiei mediului,
Aurel Constantin Ilie
Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 22 decembrie 1994.
Nr. 939.
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