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HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind distribuirea manualelor ºcolare elevilor
din învãþãmântul profesional ºi liceal
În temeiul art. 172 ºi al art. 185 alin. (2) din Legea învãþãmântului
nr. 84/1995,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Începând cu anul ºcolar 1996/1997, acordarea gratuitã a manualelor se va realiza în conformitate cu prevederile Legii învãþãmântului
nr. 84/1995.
Art. 2. Ñ Pentru anul ºcolar 1995/1996, elevii din învãþãmântul profesional ºi liceal beneficiazã în mod gratuit de manuale ºcolare, achiziþionate
ºi suportate de cãtre Ministerul Învãþãmântului din alocaþiile bugetare ale anilor precedenþi ºi ale anului 1995, prevãzute cu aceastã destinaþie prin legile
bugetare anuale.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul învãþãmântului,
Liviu Maior
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 17 octombrie 1995.
Nr. 813.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea ºi completarea Hotãrârii Guvernului nr. 448/1994
privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. I. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 448/1994 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Muncii ºi Protecþiei
Sociale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 219 din 16 august 1994, cu modificãrile ulterioare, se
modificã ºi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. Articolul 3 se completeazã, dupã ”În domeniul legislaþiei muncii ºi protecþiei socialeÒ, cu un alt domeniu, dupã
cum urmeazã:
”În domeniul promovãrii ºi asigurãrii respectãrii drepturilor
femeii :
(1) în colaborare cu instituþiile guvernamentale ºi neguvernamentale efectueazã analize ºi studii referitoare la condiþia femeii în societate, propune soluþii pentru eliminarea
aspectelor negative constatate;
(2) elaboreazã politici familiale ºi le supune spre aprobare organelor competente;
(3) propune mãsuri pentru perfecþionarea legislaþiei în
domeniu ºi urmãreºte aplicarea acestora;

(4) urmãreºte asigurarea accesului nediscriminator al
femeii pe piaþa muncii, precum ºi îmbunãtãþirea condiþiilor
în care aceasta îºi desfãºoarã activitatea.Ò
2. Articolul 4 alineatul (3) se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:
”(3) Numãrul maxim de posturi, finanþate de la bugetul
de stat, pentru Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale, este
de 421, exclusiv demnitarii.Ò
3. Anexa nr. 1 se înlocuieºte cu anexa la prezenta
hotãrâre.
Art. II. Ñ Se suplimenteazã cu 1 post de secretar de
stat numãrul demnitarilor aprobaþi pentru Ministerul Muncii ºi
Protecþiei Sociale.
Art. III. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 448/1994, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare ºi cu cele aduse prin prezenta hotãrâre, se va republica în Monitorul Oficial al
României.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de stat,
ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Dan Mircea Popescu
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 17 octombrie 1995.
Nr. 816. by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
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1) Se organizeazã la nivel de direcþie.
2) Se organizeazã la nivel de direcþie generalã.

Direcþia generalã de legislaþia muncii

Consilieri

Controlul ministrului

SECRETAR DE STAT

Direcþia generalã
forþã de muncã
ºi ºomaj

Direcþia ocupare forþã de muncã
Direcþia de formare ºi integrare
profesionalã

Direcþia administrãrii fondului de ºomaj
Corp control fond ºomaj
Direcþia de legislaþie a muncii
ºi contencios
Direcþia camerelor de muncã

Direcþia relaþii internaþionale
Direcþia generalã de asigurãri sociale ºi pensii de stat

MINISTRU

SECRETAR DE STAT

Direcþia generalã de pensii, asigurãri sociale
ºi tratament balnear pentru agricultori
Direcþia bugetului asigurãrilor sociale
Direcþia de metodologie, îndrumare
ºi controlul încasãrii contribuþiilor
de asigurãri sociale

MINISTERUL MUNCII ªI PROTECÞIEI SOCIALE
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Direcþia generalã asistenþã socialã ºi prestaþii familiale

SECRETAR DE STAT

Control financiar propriu1)

Direcþia de relaþii cu publicul

SECRETAR DE STAT

ANEXÃ

ANEXA Nr. 1
Numãr maxim de posturi: 421
(exclusiv demnitarii)

Direcþia generalã de informaticã,
strategie ºi reformã în domeniul
muncii ºi protecþiei sociale

SECRETAR DE STAT

Direcþia generalã
politicã
salarialã

Direcþia politicã salarialã la regii autonome ºi societãþi comerciale
Direcþia pentru salarizarea personalului
din sectorul bugetar
Direcþia pentru concertarea partenerilor
sociali în domeniul salarizãrii
Direcþia resurse umane ºi gestiune de
personal în sectorul bugetar
Direcþia generalã economicã-financiarã

Direcþia generalã pentru coordonarea strategiilor
privind drepturile femeii
Direcþia de elaborare a politicilor
familiale
Inspecþia de stat pentru protecþia muncii2)
Direcþia generalã pentru metodologie, norme,
standarde ºi indicatori de protecþia muncii
Direcþia autorizare agenþi economici, certificare echipamente tehnice, avizare echipamente individuale de protecþie ºi grupe
de muncã
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea achiziþionãrii unui imobil
pentru Ambasada României la Conakry Ñ Republica Guineea
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã achiziþionarea imobilului compus din parter ºi etaj,
aflat în construcþie, ºi închirierea pe termen lung a terenului aferent, în suprafaþã de 1.498 m2, situate în cartierul Nangoi, parcela nr. 10, lotul nr. 3 din
planul cadastral, pentru Ambasada României la Conakry.
Art. 2. Ñ Cheltuielile necesare pentru achiziþionarea clãdirii ºi plata taxelor locale legale se vor acoperi din prevederile bugetare alocate Ministerului
Afacerilor Externe pe anul 1995, la cheltuieli de capital, Anexa nr. 3/28,
punctul c.
Art. 3. Ñ Chiria pe teren se va plãti anual din bugetul Ministerului
Afacerilor Externe.
Art. 4. Ñ Prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 735/1994 se abrogã.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de stat,
ministrul afacerilor externe,
Teodor Viorel Meleºcanu
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 17 octombrie 1995.
Nr. 817.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Staþie de epurare
ºi canal colector în comuna Crasna, judeþul SãlajÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiþii ”Staþie de epurare ºi canal colector în comuna Crasna, judeþul SãlajÒ, 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:
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Ministrul lucrãrilor publice
ºi amenajãrii teritoriului,
Marin Cristea
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 17 octombrie 1995.
Nr. 818.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Reþele de distribuþie gaze naturale
în oraºul Jimbolia, judeþul TimiºÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiþii ”Reþele de distribuþie gaze naturale în oraºul Jimbolia, judeþul TimiºÒ, 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:
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Ministrul lucrãrilor publice
ºi amenajãrii teritoriului,
Marin Cristea
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 17 octombrie 1995.
Nr. 819.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Alimentare cu apã
comuna Turcoaia, judeþul TulceaÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiþii ”Alimentare cu apã comuna Turcoaia, judeþul TulceaÒ, 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:
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Ministrul lucrãrilor publice
ºi amenajãrii teritoriului,
Marin Cristea
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 17 octombrie 1995.
Nr. 821.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Modernizare drum judeþean
DJ 291 B, km 7+960Ñkm 20+630,
ªendriceniÐDerscaÐMihãileni, judeþul BotoºaniÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiþii ”Modernizare drum judeþean DJ 291 B, km 7+960Ñkm 20+630,
ªendriceniÐDerscaÐMihãileni, judeþul BotoºaniÒ, prevãzuþi în anexa*) la prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la art. 1 se face din
surse proprii, 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:
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Ministrul lucrãrilor publice
ºi amenajãrii teritoriului,
Marin Cristea
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 17 octombrie 1995.
Nr. 822.
*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unui imobil situat în municipiul Târgu Mureº,
judeþul Mureº, în administrarea Curþii de Conturi
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Imobilul proprietate publicã a statului, situat în municipiul Târgu
Mureº, Aleea Carpaþi nr. 17, judeþul Mureº, identificat potrivit anexei, care face
parte integrantã din prezenta hotãrâre, se transmite din administrarea
Ministerului Agriculturii ºi Alimentaþiei în administrarea Curþii de Conturi, pentru a fi folosit ca sediu al Camerei de Conturi a Judeþului Mureº.
Art. 2. Ñ Transmiterea imobilului prevãzut la art. 1 se efectueazã la
valoarea actualizatã în contabilitate.
Art. 3. Ñ Predarea-preluarea imobilului se face pe bazã de protocol
încheiat între pãrþi, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotãrâri.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Preºedintele Curþii de Conturi,
Ioan Bogdan
Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei,
Valeriu Tabãrã
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 17 octombrie 1995.
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ANEXÃ

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite în administrarea Curþii de Conturi
Locul unde este

Persoana juridicã

Persoana juridicã

situat imobilul

de la care

la care

se transmite

se transmite

Municipiul
Târgu Mureº,
Aleea Carpaþi
nr. 17,
judeþul Mureº

Ministerul
Agriculturii ºi
Alimentaþiei

Curtea de
Conturi

Valoarea de înregistrare
Caracteristici tehnice

în contabilitate la
data transmiterii

Demisol, parter ºi etaj;
suprafaþa totalã a terenului 1.930 m2, din care
suprafaþa construitã:
424 m2

1.308.000 lei

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii
”Canalizarea strãzilor I. C. Frimu, 16 Februarie,
Mãrãºeºti ºi Grigore Alexandrescu
din municipiul Câmpulung, judeþul ArgeºÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiþii ”Canalizarea strãzilor I. C. Frimu, 16 Februarie, Mãrãºeºti ºi Grigore
Alexandrescu din municipiul Câmpulung, judeþul ArgeºÒ, 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, 17 octombrie 1995.
Nr. 824.
*) Anexa se
comunicã numai beneficiarului
de investiþie.
Compression by CVISION
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind eliberarea din funcþia de prefect
al judeþului Vaslui
În temeiul dispoziþiilor art. 96 alin. 3 din Legea administraþiei publice locale
nr. 69/1991,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Domnul Pascu Nicolae se elibereazã din funcþia de prefect
al judeþului Vaslui începând cu data de 28 octombrie 1995.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 19 octombrie 1995.
Nr. 834.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind numirea în funcþia de prefect
al judeþului Vaslui
În temeiul dispoziþiilor art. 96 alin. 3 din Legea administraþiei publice locale
nr. 69/1991,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Domnul Barbu Neculai se numeºte în funcþia de prefect
al judeþului Vaslui începând cu data de 28 octombrie 1995.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 19 octombrie 1995.
Nr. 835.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind alocarea unor fonduri din rezerva bugetarã
la dispoziþia Guvernului
Guvernul României h o t ã r ã º t e :

Compression by

Art. 1. Ñ În vederea organizãrii unor acþiuni prilejuite de declararea ca
municipiu a oraºului Brad, judeþul Hunedoara, se alocã, din Fondul de rezervã
bugetarã la dispoziþia Guvernului pe anul 1995, suma de 10 milioane lei.
Cu fondurile prevãzute la alineatul precedent se majoreazã sumele
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Art. 2. Ñ Consiliul Local al Municipiului Brad va folosi suma alocatã
numai pentru organizarea acþiunilor prevãzute la art. 1.
Art. 3. Ñ Ministerul Finanþelor va introduce modificãrile corespunzãtoare
în volumul ºi structura bugetului de stat pe anul 1995.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 23 octombrie 1995
Nr. 843.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivelor de investiþii ”Modernizare Calea Griviþei,
tronson str. Petru RareºÑPodul GrantÒ ºi ”Modernizare
Calea Griviþei, tronson Podul Grant Ñ str. ClãbucetÒ,
municipiul Bucureºti
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investiþii ”Modernizare Calea Griviþei, tronson str. Petru RareºÑPodul GrantÒ ºi
”Modernizare Calea Griviþei, tronson Podul GrantÑstr. ClãbucetÒ, municipiul
Bucureºti, prevãzuþi în anexele nr. 1 ºi 2*), care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivelor de investiþii prevãzute la art. 1 se face
din surse proprii, 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:
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 23 octombrie 1995.
Nr. 844.
*) Anexele se comunicã numai beneficiarului de investiþie.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Reþele de distribuþie a gazelor
naturale în localitãþile din Valea Jiului Ñ Conductã magistralã
Paroºeni Ñ LivezeniÒ, judeþul Hunedoara
Guvernul României h o t ã r ã º t e :

Compression by

Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de invesCVISION
For
Evaluation
tiþii ”Reþele deTechnologies’
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Conductã magistralã ParoºeniÑLivezeniÒ, judeþul Hunedoara, 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:
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 23 octombrie 1995.
Nr. 845.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Alimentare cu apã comuna Oarja,
judeþul ArgeºÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiþii ”Alimentare cu apã comuna Oarja, judeþul ArgeºÒ, 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:
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 23 octombrie 1995.
Nr. 846.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Reþele de distribuþie gaze naturale
în oraºul Salonta, judeþul BihorÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiþii ”Reþele de distribuþie gaze naturale în oraºul Salonta, judeþul BihorÒ,
prevãzuþi în anexa*) la prezenta hotãrâre.
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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, 23 octombrie 1995.
Nr. 847.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Lucrãri pentru menþinerea
capacitãþii de producþie pe perioada 1995Ð1998
la Sucursala minierã Bãlan, judeþul HarghitaÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiþii ”Lucrãri pentru menþinerea capacitãþii de producþie pe perioada 1995Ð1998
la Sucursala minierã Bãlan, judeþul HarghitaÒ, 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 de stat, conform listelor de investiþii aprobate potrivit legii.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul industriilor,
Dumitru Popescu
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Ministrul lucrãrilor publice
ºi amenajãrii teritoriului,
Marin Cristea
Bucureºti, 23 octombrie 1995.
Nr. 848.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Reþele de distribuþie gaze naturale
în comuna Valea Râmnicului, judeþul BuzãuÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiþii ”Reþele de distribuþie gaze naturale în comuna Valea Râmnicului, judeþul
BuzãuÒ, prevãzuþi în anexa*) la prezenta hotãrâre.
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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, 23 octombrie 1995.
Nr. 849.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Reþele de distribuþie gaze naturale
în comuna Biled, judeþul TimiºÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiþii ”Reþele de distribuþie gaze naturale în comuna Biled, judeþul TimiºÒ, 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:
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 23 octombrie 1995.
Nr. 850.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Reþele de distribuþie gaze naturale
în comuna Mãrãcineni, judeþul BuzãuÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiþii ”Reþele de distribuþie gaze naturale în comuna Mãrãcineni, judeþul BuzãuÒ,
prevãzuþi în anexa*) la prezenta hotãrâre.
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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, 23 octombrie 1995.
Nr. 851.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind exceptarea temporarã de la plata taxelor vamale
a unor bunuri provenite din import
În temeiul art. 35 din Ordonanþa Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful
vamal de import al României,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se excepteazã de la plata taxelor vamale importul de aparate pentru filtrarea sau epurarea lichidelor, încadrate la poziþia tarifarã
8421.21.90 Ñ Altele (alte aparate pentru filtrarea sau epurarea lichidelor), în
limita unui contingent tarifar valoric de 2,5 milioane dolari.
Art. 2. Ñ Administrarea contingentului tarifar se efectueazã prin licenþe
eliberate de Ministerul Comerþului.
Art. 3. Ñ Prevederile prezentei hotãrâri se aplicã pânã la data de
31 decembrie 1995.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Ministrul comerþului,
Petru Criºan
Bucureºti, 23 octombrie 1995.
Nr. 852.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 815/1994
privind instituirea ”Zilei CeferiºtilorÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
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”Art. 1. Ñ Se instituie ÇZiua CeferiºtilorÈ, care se sãrbãtoreºte în ziua
de 31 octombrie a fiecãrui an.Ò
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul transporturilor,
Aurel Novac
p. Ministru de stat,
ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Dorel Mustãþea,
secretar de stat
Bucureºti, 25 octombrie 1995.
Nr. 858.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind eliberarea din funcþia de prefect
al judeþului Constanþa
În temeiul dispoziþiilor art. 96 alin. 3 din Legea administraþiei publice locale
nr. 69/1991,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Domnul Dragu Marcel se elibereazã, la cerere, din funcþia de prefect al judeþului Constanþa începând cu data de 25 octombrie 1995.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 26 octombrie 1995.
Nr. 860.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind eliberarea din funcþie a prefectului
judeþului Timiº
În temeiul dispoziþiilor art. 96 alin. 3 din Legea administraþiei publice locale
nr. 69/1991,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Domnul Paºtiu Ioan se elibereazã din funcþia de prefect
al judeþului Timiº începând cu data de 27 octombrie 1995.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 27 octombrie 1995.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind numirea în funcþia de prefect al judeþului Timiº
În temeiul dispoziþiilor art. 96 alin. 3 din Legea administraþiei publice
locale nr. 69/1991,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Domnul Poenaru Dan se numeºte în funcþia de prefect
al judeþului Timiº începând cu data de 27 octombrie 1995.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 27 octombrie 1995.
Nr. 863.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
cu privire la corelarea pensiilor de asigurãri sociale de stat, I.O.V.R., a celor stabilite
potrivit Legii nr. 42/1990, republicatã, ºi a pensiilor agricultorilor, precum ºi a ajutoarelor sociale
stabilite pe baza legislaþiei de pensii, cu evoluþia salariilor
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Cuantumul pensiilor de asigurãri sociale de stat,
pensiilor I.O.V.R., pensiilor stabilite potrivit Legii nr. 42/1990,
republicatã, pensiilor agricultorilor ºi al ajutoarelor sociale
stabilite pe baza legislaþiei de pensii, existente în
platã la data de 1 noiembrie 1995, se corecteazã cu 10%
în plus.

Art. 2. Ñ Prevederile art. 1 se aplicã ºi pensiilor din
aceste categorii ce se vor stabili dupã data de 1 noiembrie
1995, dacã în baza de calcul sunt cuprinse numai venituri
anterioare acestei date.
Art. 3. Ñ Sumele necesare aplicãrii prevederilor prezentei hotãrâri se suportã din aceleaºi fonduri din care se plãtesc drepturile la care se referã.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de stat,
ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Dan Mircea Popescu
Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 27 octombrie 1995.
Nr. 868.
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ÎN ATENÞIA CELOR INTERESAÞI: ABONAÞI ªI ALÞI CITITORI!
Prin Hotãrârea Guvernului nr. 358/1991, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 137 din 1 iulie 1991, republicatã
în Monitorul Oficial nr. 95 din 13 aprilie 1994, a fost înfiinþatã Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, sub autoritatea Camerei Deputaþilor,
care are obligaþia publicãrii în Monitorul Oficial al României a actelor normative, nepublicarea lor atrãgând inexistenþa acestora.
Pentru a cunoaºte legislaþia ce a fost adoptatã dupã Revoluþia din Decembrie 1989, pentru a fi informaþi cu privire la
dezbaterile parlamentare, pentru a putea contacta partenerul de afaceri pe care îl doriþi, pentru efectuarea formalitãþilor de publicitate
prevãzute de lege, Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, prin Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti, invitã
societãþile comerciale, întreprinzãtorii particulari din þarã ºi din strãinãtate, precum ºi pe toþi cei interesaþi, sã se adreseze în acest
scop zilnic între orele 8,00Ð15,00, iar vinerea, între orele 8,00Ð13,00, la telefon 211.57.30 sau direct la sediul acestuia din Str. Blanduziei
nr. 1, sectorul 2.
Aducem, pe aceastã cale, la cunoºtinþã cã, începând cu data de 1 ianuarie 1995, preþurile practicate de regie pentru
publicaþiile sale, la care puteþi face abonamente la oficiile poºtale sau la filialele ”RodipetÒ, sunt urmãtoarele:
Valoarea abonamentului contractat
pentru trim. IV/1995 în cursul anului
Ñ lei Ñ
Trim. IV
¥ MONITORUL OFICIAL, Partea I, românã
¥ MONITORUL OFICIAL, Partea I, maghiarã
(ROMçNIA HIVATALOS K…ZL…NYE)
¥ MONITORUL OFICIAL, Partea a II-a
¥ MONITORUL OFICIAL, Partea a III-a
¥ MONITORUL OFICIAL, Partea a IV-a
¥ COLECÞIA LEGISLAÞIA ROMÂNIEI
¥ COLECÞIA DE HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ªI ALTE ACTE NORMATIVE

16.770
27.600
51.840
9.600
86.400
8.000
17.980

Tarifele aplicate pentru publicaþiile prevãzute de lege a fi inserate în ”Monitorul OficialÒ, de la data de 1 ianuarie 1995, sunt
urmãtoarele:
Tarif pentru 1995
Ñ lei Ñ
1. MONITORUL OFICIAL, Partea a III-a
Ñ pierderi de acte, de sigilii, ºtampile,
schimbãri de nume, citaþii emise de
instanþele judecãtoreºti ºi notariatele
de stat
Ñ acte procedurale ale instanþelor
judecãtoreºti a cãror publicare este
prevãzutã de lege
Ñ extras-cerere pentru dobândirea sau renunþarea la cetãþenia românã
Ñ concursuri de ocupare de posturi didactice
în învãþãmântul superior
Ñ anunþ privind examenul de capacitate pentru
magistraþi
2. MONITORUL OFICIAL, Partea a IV-a
Ñ publicarea sentinþelor judecãtoreºti privind
înfiinþarea societãþilor comerciale
Ñ bilanþuri ºi conturi de profit ºi pierderi
Ñ modificãri de capital social, în temeiul H.G. nr. 26/1992
Ñ lista activelor scoase la licitaþie sau a societãþilor comerciale propuse pentru privatizare
Ñ acte adiþionale, precum ºi alte publicaþii ale
agenþilor economici, sub formã de text, a
cãror publicare este prevãzutã de lege (somaþii,
convocãri, procese-verbale ale adunãrilor
generale, prospecte de emisiune, contracte
de societate etc.)
Ñ publicaþii cu prezentare tabelarã

per anunþ

5.000

per anunþ

7.000

per anunþ

12.000

per cuvânt

100

per cuvânt

100

per anunþ
per anunþ
per anunþ

55.000
30.000
6.000

per poziþie

15.000

per paginã
manuscris
per rând
coloanã

39.000

1.900
Ñ anunþ pentru licitaþie în vederea acordãrii
unei concesiuni aprobate de Guvern
per anunþ
9.000
Plata publicaþiilor cuprinse în Partea a III-a ºi Partea a IV-a se va face prin mandat poºtal pe adresa: Regia Autonomã
”Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ñ4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti, cont de decontare 30.98.12.301 B.C.R.ÑS.M.B.
sau, dupã caz, cu dispoziþie sau ordin de platã.
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