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DECRETE
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea medaliei ”Crucea comemorativã
a celui de-al doilea rãzboi mondial, 1941Ñ1945Ò
În temeiul art. 94 lit. a) din Constituþia României ºi al prevederilor Legii
nr. 68/1994 privind înfiinþarea medaliei ”Crucea comemorativã a celui de-al
doilea rãzboi mondial, 1941Ñ1945Ò,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Pentru serviciile militare aduse statului român în timpul
celui de-al doilea rãzboi mondial, se conferã medalia ”Crucea comemorativã
a celui de-al doilea rãzboi mondial, 1941Ñ1945Ò persoanelor prevãzute în
anexa*) la prezentul decret.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituþia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU

Bucureºti, 13 noiembrie 1995.
Nr. 356.
*) Anexa se publicã ulterior.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea medaliei ”Crucea comemorativã
a celui de-al doilea rãzboi mondial, 1941Ñ1945Ò
În temeiul art. 94 lit. a) din Constituþia României ºi al prevederilor Legii
nr. 68/1994 privind înfiinþarea medaliei ”Crucea comemorativã a celui de-al
doilea rãzboi mondial, 1941Ñ1945Ò,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Pentru serviciile militare aduse statului român în timpul
celui de-al doilea rãzboi mondial, se conferã medalia ”Crucea comemorativã
a celui de-al doilea rãzboi mondial, 1941Ñ1945Ò persoanelor prevãzute în anexele nr. 1 ºi 2*) la prezentul decret.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituþia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU

Bucureºti, 24 noiembrie 1995.
Nr. 371.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea medaliei ”Crucea comemorativã
a celui de-al doilea rãzboi mondial, 1941Ñ1945Ò
În temeiul art. 94 lit. a) din Constituþia României ºi al prevederilor Legii
nr. 68/1994 privind înfiinþarea medaliei ”Crucea comemorativã a celui de-al
doilea rãzboi mondial, 1941Ñ1945Ò,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Pentru serviciile militare aduse statului român în timpul
celui de-al doilea rãzboi mondial, se conferã medalia ”Crucea comemorativã
a celui de-al doilea rãzboi mondial, 1941Ñ1945Ò persoanelor prevãzute în anexele nr. 1 ºi 2*) la prezentul decret.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituþia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU

Bucureºti, 24 noiembrie 1995.
Nr. 372.
*) Anexele se publicã ulterior.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea medaliei ”Crucea comemorativã
a celui de-al doilea rãzboi mondial, 1941Ñ1945Ò
În temeiul art. 94 lit. a) din Constituþia României ºi al prevederilor Legii
nr. 68/1994 privind înfiinþarea medaliei ”Crucea comemorativã a celui de-al
doilea rãzboi mondial, 1941Ñ1945Ò,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Pentru serviciile militare aduse statului român în timpul
celui de-al doilea rãzboi mondial, se conferã medalia ”Crucea comemorativã
a celui de-al doilea rãzboi mondial, 1941Ñ1945Ò persoanelor prevãzute în
anexa*) care face parte integrantã din prezentul decret.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituþia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Bucureºti, 28 noiembrie 1995.
Nr. 373.
*) Anexa se publicã ulterior.
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HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea ºi completarea Hotãrârii Guvernului
nr. 671/1994 cu privire la înfiinþarea Consiliului interministerial
pentru ºtiinþã ºi tehnologie
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 671/1994 cu privire la înfiinþarea Consiliului interministerial pentru ºtiinþã ºi tehnologie se modificã ºi se
completeazã astfel:
Ñ Anexa cuprinzând componenþa Consiliului interministerial pentru ºtiinþã ºi tehnologie se completeazã cu poziþiile 12Ñ14, cu urmãtorul cuprins:
”12. membru Ñ ministrul transporturilor
”13. membru Ñ ministrul lucrãrilor publice ºi amenajãrii teritoriului
”14. membru Ñ ministrul apelor, pãdurilor ºi protecþiei mediului.Ò
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul cercetãrii ºi tehnologiei,
Doru Dumitru Palade
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Ministrul transporturilor,
Aurel Novac
Ministrul lucrãrilor publice
ºi amenajãrii teritoriului,
Marin Cristea
Ministrul apelor, pãdurilor
ºi protecþiei mediului,
Aurel Constantin Ilie
Bucureºti, 24 noiembrie 1995.
Nr. 945.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unui imobil situat în municipiul Piatra-Neamþ, judeþul Neamþ,
în administrarea Regiei Autonome a Pãdurilor ”RomsilvaÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea fãrã platã a imobilului situat în municipiul Piatra-Neamþ, str. V.A.
Urechia nr. 24, judeþul Neamþ, identificat potrivit anexei,
din patrimoniul Regiei Autonome a Domeniului Public
Piatra-Neamþ în proprietatea publicã a statului ºi în
administrarea Regiei Autonome a Pãdurilor ”RomsilvaÒ,
pentru a fi folosit ca sediu de cãtre Filiala silvicã PiatraNeamþ.
Art. 2. Ñ Transmiterea imobilului prevãzut la art. 1 se
efectueazã la valoarea înregistratã în contabilitate la data predãrii-preluãrii acestuia.

Art. 3. Ñ Patrimoniul Regiei Autonome a Pãdurilor
”RomsilvaÒ se majoreazã cu valoarea imobilului prevãzut la
art. 1 ºi, în mod corespunzãtor, se va diminua patrimoniul
Regiei Autonome a Domeniului Public Piatra-Neamþ.
Art. 4. Ñ Predarea-preluarea imobilului se face pe
bazã de protocol încheiat între cele douã pãrþi, în maximum 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei
hotãrâri.
Art. 5. Ñ Anexa face parte integrantã din prezenta
hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul apelor, pãdurilor ºi protecþiei mediului,
Aurel Constantin Ilie
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 4 decembrie 1995.
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ANEXÃ

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite în administrarea Regiei Autonome a Pãdurilor ”RomsilvaÒ
Locul unde este

Persoana juridicã

Persoana juridicã

situat imobilul

de la care se transmite

la care se transmite

Regia Autonomã
a Domeniului Public
Piatra-Neamþ

Regia Autonomã
a Pãdurilor
”RomsilvaÒ

Str. V. A. Urechia nr. 24,
municipiul Piatra-Neamþ,
judeþul Neamþ

Caracteristici tehnice

Suprafaþa construitã: 445 m2
Terenul aferent: 1.420 m2

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind verificarea, certificarea bilanþului contabil ºi prestarea serviciilor în domeniul contabilitãþii
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 3. Ñ Contractul de verificare ºi de certificare a bilanArt. 1. Ñ În aplicarea prevederilor art. 29 din Legea contabilitãþii nr. 82/1991, coroborate cu cele ale Ordonanþei þului contabil între experþii contabili, contabilii autorizaþi cu
Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitãþii de studii superioare ºi societãþile comerciale de expertizã conexpertizã contabilã ºi a contabililor autorizaþi, aprobatã ºi tabilã, pe de o parte, ºi regiile autonome, societãþile comermodificatã prin Legea nr. 42/1995, începând cu anul 1995, ciale ºi alte unitãþi economice patrimoniale cu personalitate
bilanþurile contabile ale regiilor autonome, societãþilor comer- juridicã, pe de altã parte, se încheie, de regulã, pentru o
ciale ºi ale altor unitãþi economice patrimoniale cu perso- perioadã de 3 ani, cu drept de reînnoire.
Dovada înscrierii în Tabloul Corpului Experþilor Contabili
nalitate juridicã sunt supuse verificãrii ºi certificãrii de cãtre
ºi
Contabililor
Autorizaþi se face de cãtre experþii contabili
cenzori, experþi contabili, contabili autorizaþi cu studii supeºi
contabilii
autorizaþi
cu studii superioare, pe baza carnerioare ºi societãþi comerciale de expertizã contabilã, în contelor
vizate
de
Corpul
Experþilor Contabili ºi Contabililor
diþiile stabilite prin prezenta hotãrâre.
Prin verificarea ºi certificarea bilanþului contabil, în sensul Autorizaþi din România, iar de cãtre societãþile comerciale
prezentei hotãrâri, se înþelege examinarea profesionalã sis- de expertizã contabilã, pe baza certificatelor de membru,
tematicã a activitãþilor financiar-contabile, în vederea expri- emise de aceeaºi instituþie.
Efectuarea verificãrilor potrivit normelor profesionale, în
mãrii unei opinii responsabile ºi independente asupra:
vederea
certificãrii bilanþului contabil anual, se desfãºoarã,
Ñ ansamblului mãsurilor organizatorice stabilite ºi aplide
regulã,
pe tot parcursul exerciþiului financiar, astfel încât
cate de administratori pentru protecþia activelor patrimoniale,
sã
fie
respectat
termenul legal de depunere a acestuia la
administrarea ºi utilizarea resurselor economico-financiare;
organele în drept.
Ñ imaginii fidele, clare ºi complete a patrimoniului, a situArt. 4. Ñ Prestãrile de servicii în domeniul contabilitãþii
aþiei financiare ºi a rezultatelor obþinute de agenþii econode cãtre experþii contabili, contabilii autorizaþi ºi societãþile
mici, reflectate în bilanþul contabil.
comerciale de expertizã contabilã se realizeazã pe bazã de
Art. 2. Ñ Verificarea ºi certificarea bilanþului contabil se
contract de prestãri de servicii încheiat în temeiul art. 13
va efectua Ñ pe baza Normelor de audit financiar ºi certidin Ordonanþa Guvernului nr. 65/1994, aprobatã ºi modifificare a bilanþului contabil, elaborate de Corpul Experþilor catã prin Legea nr. 42/1995. În contract pãrþile vor stipula
Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România, avizate, potri- în mod distinct obligaþia clientului de a pune la dispoziþia
vit Legii contabilitãþii nr. 82/1991, de cãtre Ministerul prestatorului de servicii toate documentele legale din care
Finanþelor Ñ de cãtre:
rezultã operaþiuni patrimoniale, precum ºi obligaþia prestatoa) experþi contabili, contabili autorizaþi cu studii superioare rului de servicii de a þine contabilitatea în conformitate cu
ºi societãþi comerciale de expertizã contabilã, membri ai reglementãrile legale în vigoare.
Corpului Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din
Art. 5. Ñ Cenzorii care îºi exercitã mandatul pe baza
România Ñ înscriºi în Tabloul Corpului Ñ la: regiile autonome, numirii de cãtre adunãrile generale ale acþionarilor sau asosocietãþile comerciale ºi alte unitãþi economice patrimoniale ciaþilor, conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind sociecu personalitate juridicã care nu au cenzori ºi au înregistrat tãþile comerciale, au obligaþia ca, pânã la finele anului 1995
o cifrã de afaceri mai mare de 1 miliard lei la 30 septem- sau în termen de 30 de zile de la numire, sã se înscrie în
brie 1995, iar pentru anii urmãtori, la data de 31 decembrie evidenþele filialei teritoriale a Corpului Experþilor Contabili ºi
a anului precedent. Nivelul cifrei de afaceri poate fi actua- Contabililor Autorizaþi din România, în vederea cuprinderii
lizat anual de cãtre Ministerul Finanþelor, în funcþie de evo- acestora într-un program unitar de instruire pe probleme de
luþia inflaþiei ºi de dezvoltarea profesiei;
verificare ºi certificare a bilanþului contabil.
b) cenzori, potrivit obligaþiilor legale ce le revin, la socieArt. 6. Ñ Nerespectarea obligaþiilor prevãzute la art. 2 ºi
tãþile comerciale unde au fost numiþi, în conformitate cu pre- 4 din prezenta hotãrâre se sancþioneazã cu amendã de la
700.000 lei la 1.000.000
vederile Legii nr.
privindTechnologies’
societãþile comerciale.
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Art. 7. Ñ Constatarea contravenþiilor prevãzute la art. 6
se face de cãtre organele de control ale Ministerului
Finanþelor.

Art. 8. Ñ Prevederile prezentei hotãrâri se completeazã
cu dispoziþiile Legii nr. 32/1968 privind constatarea ºi sancþionarea contravenþiilor, cu modificãrile ulterioare.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 11 decembrie 1995.
Nr. 980.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Alimentarea cu apã
a comunei Poieni, judeþul ClujÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiþii ”Alimentarea cu apã a comunei Poieni, judeþul ClujÒ, 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, 11 decembrie 1995.
Nr. 981.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Eliminare pasaje de nivel
DN 15, km 96Ñ101, la Periº ºi Petelea cu varianta de drum,
judeþul MureºÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiþii ”Eliminare pasaje de nivel DN 15, km 96Ñ101, la Periº ºi Petelea, cu
varianta de drum, judeþul MureºÒ, 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 de stat, conform listelor de investiþii aprobate potrivit legii.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul transporturilor,
Aurel Novac
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 11 decembrie 1995.
Nr. 982.

Compression by CVISION
PdfCompressor.
For Evaluation Purposes Only
*) Anexa Technologies’
se comunicã numai beneficiarului
de investiþie.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 291

7

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Sporirea capacitãþii de circulaþie
pe DN 1 pentru fluidizarea traficului pe tronsonul
PloieºtiÑCâmpina km 66+500 Ñ km 88+515, judeþul PrahovaÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiþii ”Sporirea capacitãþii de circulaþie pe DN 1 pentru fluidizarea traficului pe
tronsonul PloieºtiÑCâmpina km 66+500 Ñ km 88+515, judeþul PrahovaÒ, 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 transporturilor,
Aurel Novac
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 11 decembrie 1995.
Nr. 983.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Reþele de distribuþie a gazelor
naturale în comuna Vãcãreºti, judeþul DâmboviþaÒ
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 a gazelor naturale în comuna Vãcãreºti, judeþul
DâmboviþaÒ, 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, 11 decembrie 1995.
Nr. 984.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Alimentarea cu apã
a oraºului Þicleni, judeþul GorjÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiþii ”Alimentarea cu apã a oraºului Þicleni, judeþul GorjÒ, 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, 11 decembrie 1995.
Nr. 985.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Canal colector ºi staþie de epurare
în oraºul Buºteni, judeþul PrahovaÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiþii ”Canal colector ºi staþie de epurare în oraºul Buºteni, judeþul PrahovaÒ,
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, 11 decembrie 1995.
Nr. 986.

Compression by CVISION
PdfCompressor.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind acordarea unui sprijin financiar din partea statului Arhiepiscopiei Bucureºtilor
pentru continuarea lucrãrilor de construcþie la Biserica Eroilor-Martiri ai Revoluþiei
din Decembrie 1989 din municipiul Bucureºti
În temeiul prevederilor art. 4 din Decretul-lege nr. 126/1990,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã alocarea sumei de 350 milioane lei
Arhiepiscopiei Bucureºtilor, ca o contribuþie din partea statului pentru întregirea fondurilor proprii necesare continuãrii
construcþiei Bisericii Eroilor-Martiri ai Revoluþiei din Decembrie
1989 din municipiul Bucureºti.
Art. 2. Ñ Suma prevãzutã la art. 1 se alocã prin bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte, din Fondul de
rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului.

Art. 3. Ñ Se autorizeazã Ministerul Finanþelor sã
introducã modificãrile corespunzãtoare în bugetul
Secretariatului de Stat pentru Culte ºi în bugetul de stat
pe anul 1995.
Art. 4. Ñ Secretariatul de Stat pentru Culte ºi alte
organe abilitate de lege vor controla respectarea destinaþiei
fondurilor alocate, prevãzute la art. 1.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Secretariatul de Stat pentru Culte,
Ilie Fonta,
secretar de stat
Bucureºti, 11 decembrie 1995.
Nr. 988.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind acordarea unui sprijin financiar din partea statului pentru continuarea lucrãrilor de
construcþie la Biserica Eroilor-Martiri ai Revoluþiei din Decembrie 1989 din municipiul Timiºoara
În temeiul prevederilor art. 4 din Decretul-lege nr. 126/1990,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã alocarea sumei de 200 milioane lei,
ca o contribuþie din partea statului în vederea întregirii fondurilor proprii necesare continuãrii construcþiei Bisericii EroilorMartiri ai Revoluþiei din Decembrie 1989 din municipiul
Timiºoara.
Art. 2. Ñ Suma prevãzutã la art. 1 se alocã prin bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte, din Fondul de
rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului.

Art. 3. Ñ Se autorizeazã Ministerul Finanþelor sã
introducã modificãrile corespunzãtoare în bugetul
Secretariatului de Stat pentru Culte ºi în bugetul de stat
pe anul 1995.
Art. 4. Ñ Secretariatul de Stat pentru Culte ºi alte
organe abilitate de lege vor controla respectarea destinaþiei
fondurilor prevãzute la art. 1.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Secretar de stat,
ºeful Departamentului pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Secretariatul de Stat pentru Culte,
Ilie Fonta,
secretar de stat
Bucureºti, 11 decembrie 1995.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind completarea anexei nr. 5 la Hotãrârea Guvernului nr. 281/1993
cu privire la salarizarea personalului din unitãþile bugetare
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. I. Ñ Anexa nr. 5 la Hotãrârea Guvernului
nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitãþile bugetare se completeazã dupã cum urmeazã:
1. La capitolul I Ñ Salarii de bazã pentru funcþiile de
specialitate din unitãþile teatrale, muzicale ºi de cinematografie Ñ se introduce o notã finalã cu urmãtorul cuprins:
”NOTÃ:
A. Funcþia de artist instrumentist se utilizeazã în filarmonici, orchestre simfonice, opere, teatre lirice ºi operete.
B. Trecerea persoanelor încadrate în funcþiile de instrumentist, artist liric ºi corist în funcþiile de artist instrumentist,
artist liric operã ºi corist operã, dupã caz, se face prin menþinerea gradului profesional ºi a gradaþiei avute.Ò

2. La capitolul IV Ñ Sporuri pentru îndeplinirea unor sarcini sau activitãþi suplimentare funcþiei de bazã, care fac parte
din salariul de bazã Ñ punctele 1 ºi 2 Ñ se completeazã
cu funcþiile de artist instrumentist ºi, respectiv, artist liric operã
ºi corist operã ºi vor avea urmãtorul cuprins:
”1. Artiºtii instrumentiºti ºi instrumentiºtii care desfãºoarã
activitate de ºef partidã.
2. Artiºtii lirici operã, artiºtii lirici, coriºtii operã, coriºtii,
balerinii, artiºtii instrumentiºti, instrumentiºtii, dansatorii, care
desfãºoarã activitate solisticã.Ò
Art. II. Ñ Aplicarea prevederilor prezentei hotãrâri se va
realiza cu încadrarea în fondurile aprobate prin buget instituþiilor respective.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul culturii,
Viorel Mãrginean
p. Ministru de stat,
ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Dorel Mustãþea,
secretar de stat
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu

Bucureºti, 12 decembrie 1995.
Nr. 994.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 586/1994
privind efectuarea recensãmântului general agricol
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 586/1994 privind efectuarea
recensãmântului general agricol, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 284 din 6 octombrie 1994, se modificã dupã cum urmeazã:
Ñ Articolul 1 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 1. Ñ În vederea cunoaºterii situaþiei veridice din agriculturã sub
aspectul structurilor economice ºi sociale, al disparitãþilor în profil geografic
ºi administrativ, al dotãrii cu echipament agricol ºi al exploatãrii pãmântului,
ca efect al procesului de privatizare, în perioada 3Ñ20 ianuarie 1998 se va
efectua, pe întreg teritoriul þãrii, recensãmântul general agricol.Ò
PRIM-MINISTRU

Compression by

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei,
Valeriu Tabãrã
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Preºedintele Comisiei Naþionale
pentru Statisticã,
Alexandru Radocea
Bucureºti, 12 decembrie 1995.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unui imobil, situat în judeþul Prahova,
în administrarea Ministerului Finanþelor
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea, fãrã platã, a imobilului compus din construcþii în suprafaþã construitã desfãºuratã de 312,37 m2 ºi terenul aferent în suprafaþã de 850,84
m2, situat în oraºul Buºteni, str. Nestor Ureche nr. 3, judeþul Prahova, din patrimoniul Societãþii Comerciale ”Vil TourÒ
Ñ S.A. Buºteni în proprietatea publicã a statului ºi în administrarea Ministerului Finanþelor, în vederea folosirii ca sediu
pentru unitãþile teritoriale din subordinea Ministerului
Finanþelor.

Art. 2. Ñ Capitalul social al Societãþii Comerciale ”Vil
TourÒ Ñ S.A. Buºteni se diminueazã cu valoarea de intrare
actualizatã a imobilului transmis potrivit art. 1, fãrã modificarea capitalului social al Fondului Proprietãþii Private III Ñ
Transilvania.
Art. 3. Ñ Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit
art. 1 se face pe bazã de protocol încheiat între pãrþile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare
a prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Ministrul justiþiei,
Gavril Iosif Chiuzbaian
Bucureºti, 12 decembrie 1995.
Nr. 996.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind asigurarea ºi creditarea stocurilor de combustibili
pentru iarna 1995Ñ1996
În baza prevederilor Legii nr. 91/1993 ºi ale Ordonanþei Guvernului
nr. 36/1995, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 113/1995,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se autorizeazã Ministerul Finanþelor sã emitã garanþii pentru
credite în valoare de 300 miliarde lei, care se vor acorda Societãþii Comerciale
”RafiromÒ Ñ S.A. ºi Regiei Autonome de Electricitate ”RenelÒ de cãtre Banca
Românã de Comerþ Exterior Ñ S.A., în scopul asigurãrii resurselor energetice pentru iarna 1995Ñ1996, import de þiþei ºi pãcurã.
Art. 2. Ñ În contractele de credit încheiate de Banca Românã de Comerþ
Exterior Ñ S.A. cu beneficiarii menþionaþi la art. 1 se vor prevedea mãsuri
asiguratorii de garantare a acestor credite cu valori materiale.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul industriilor,
Dumitru Popescu
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 12 decembrie 1995.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind stabilirea ca zile nelucrãtoare
a sãrbãtorilor Crãciunului ºi Anului Nou
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Pentru sãrbãtorirea Crãciunului ºi a Anului Nou, zilele de 25
ºi 26 decembrie 1995, precum ºi zilele de 1 ºi 2 ianuarie 1996 sunt declarate zile nelucrãtoare.
Art. 2. Ñ Salariaþii din unitãþile cu foc continuu, precum ºi din alte unitãþi a cãror activitate nu poate fi întreruptã, vor beneficia de timp liber corespunzãtor, în funcþie de specificul muncii acestora.
Art. 3. Ñ Autoritãþile publice locale vor lua mãsuri pentru ca agenþii economici cu profil de alimentaþie publicã ºi desfacere a carburanþilor sã asigure
aprovizionarea populaþiei, iar unitãþile sanitare vor acorda asistenþa medicalã
necesarã.
Art. 4. Ñ Recuperarea timpului de muncã efectuat în aceste zile, potrivit art. 3, se va face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Secretarul general al Guvernului,
Viorel Hrebenciuc
p. Ministru de stat,
ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Dorel Mustãþea,
secretar de stat
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã

Bucureºti, 12 decembrie 1995.
Nr. 1.003.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Tineretului ºi
Sportului pe anul 1995
Guvernul României h o t ã r ã º t e :

Compression by

Art. 1. Ñ Se suplimenteazã creditele bugetare aprobate Ministerului
Tineretului ºi Sportului pe anul 1995, în cadrul capitolului bugetar ”Activitatea
sportivã ºi de tineretÒ, cu suma de 250 milioane lei din Fondul de rezervã
bugetarã la dispoziþia Guvernului, în vederea realizãrii unor lucrãri de repaCVISION
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Art. 2. Ñ Ministerul Finanþelor va introduce modificãrile corespunzãtoare
în bugetul de stat pe anul 1995.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul tineretului ºi sportului,
Alexandru Mironov
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu

Bucureºti, 13 decembrie 1995.
Nr. 1.007.

REPUBLICÃRI
H O T Ã R Â R E A G U V E R N U L U I Nr. 567/1991*)
privind organizarea ºi funcþionarea Aeroclubului României
Art. 1. Ñ Aeroclubul Central Român din subordinea
Ministerului Transporturilor se reorganizeazã sub denumirea
Aeroclubul României ºi are emblema prevãzutã în anexa
nr. 1.**)
Aeroclubul României are sediul în Bucureºti, Bd. Ana
Ipãtescu nr. 54, sectorul 1.
Art. 2. Ñ Aeroclubul României funcþioneazã ca instituþie
publicã finanþatã de la bugetul de stat, are personalitate juridicã, iar în compunerea sa intrã aerocluburile teritoriale prevãzute în anexa nr. 2, ca subunitãþi fãrã personalitate
juridicã, cu sediile ºi terenurile de zbor în localitãþile prevãzute în aceastã anexã.
Aeroclubul României este:
Ñ unitatea centralã de aeronauticã civilã ºi sportivã, cu
drepturile ºi atribuþiile ce decurg din aceastã calitate, în conformitate cu legislaþia în vigoare;
Ñ unitate sportivã de performanþã cu profil aeronautic,
cu drepturile ºi atribuþiile ce decurg din lege.
Art. 3. Ñ Obiectul de activitate al Aeroclubului României
îl constituie:
a) organizarea ºi desfãºurarea activitãþilor de pregãtire,
perfecþionare teoreticã ºi practicã de zbor ºi paraºutare cu
aeronave civile uºoare, de ºcoalã ºi de sport, pentru per-

sonalul aeronautic propriu ºi pentru sportivii legitimaþi la
Aeroclubul României;
b) selecþionarea ºi iniþierea tineretului prin organizarea de
cursuri ºi cantonamente de instruire teoreticã ºi în zbor, în
scopul atragerii acestuia în practicarea sporturilor aeronautice, în baza criteriilor ºi normelor propuse de Aeroclubul
României ºi aprobate de Ministerul Transporturilor;
c) eliberarea, echivalarea, prelungirea, preschimbarea,
suspendarea, retragerea documentelor de calificare aeronauticã ºi efectuarea operaþiunilor ce decurg din calitatea sa
de unitate centralã de aeronauticã sportivã, pentru personalul aeronautic propriu ºi pentru sportivii legitimaþi la
Aeroclubul României;
d) pregãtirea sportivilor legitimaþi la Aeroclubul României,
precum ºi a personalului aeronautic propriu pentru activitãþile
aeronautice cu caracter sportiv;
e) asigurarea condiþiilor tehnico-administrative pentru organizarea de cantonamente, competiþii interne ºi internaþionale,
mitinguri ºi manifestãri aeronautice, în vederea creºterii nivelului de pregãtire a personalului propriu ºi a sportivilor legitimaþi la Aeroclubul României;
f) efectuarea operaþiunilor ce decurg din calitatea de unitate centralã de aeronauticã civilã ºi sportivã, pentru personalul aeronautic sportiv ºi amator;

**) Republicatã în temeiul art. II din Hotãrârea Guvernului nr. 913 din 14 noiembrie 1995, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 280 din 30 noiembrie 1995.
**) Hotãrârea Guvernului nr. 567 din 16 august 1991 a fost publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186 din 17 septembrie
1991 ºi a mai fost modificatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 314 din 9 iunie 1992, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din
8 iulie 1992.
**) Anexa se comunicã celor interesaþi.
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g) înfiinþarea de secþii ale aerocluburilor teritoriale cu avizul Ministerului Transporturilor ºi al Ministerului Finanþelor;
h) efectuarea, în calitate de unitate centralã de aeronauticã civilã ºi sportivã, a operaþiunilor necesare obþinerii sau
prelungirii autorizãrii de funcþionare a unitãþilor aeronautice
sportive, indiferent de subordonare, precum ºi a locurilor în
care se organizeazã competiþii ºi manifestãri sportive aeronautice;
i) organizarea de târguri, impresariat, expoziþii interne ºi
internaþionale ºi alte manifestãri cu caracter aeronautic, editarea de materiale publicitare specifice, în scopul promovãrii aviaþiei sportive ºi uºoare;
j) eliberarea, echivalarea, prelungirea valabilitãþii,
preschimbarea, validarea, suspendarea, retragerea ºi anularea
documentelor de înmatriculare ºi navigabilitate pentru
planoare, paraºute, aerostate destinate activitãþii aeronautice
sportive, cu excepþia certificatelor de navigabilitate pentru
produsele destinate exportului;
k) eliberarea, echivalarea, prelungirea ºi retragerea certificatelor de funcþionare pentru aparatele de lansare la zbor
ºi a turnurilor de paraºutism utilizate în aeronautica sportivã;
l) testarea ºi evaluarea aeronavelor ultrauºoare utilizate
în aeronautica sportivã din România, eliberarea, echivalarea,
preschimbarea, prelungirea valabilitãþii, retragerea ºi suspendarea documentelor de navigabilitate individuale pentru
categoriile de aeronave ultrauºoare, conform reglementãrilor
specifice ºi condiþiilor stabilite de Ministerul Transporturilor;
m) exploatarea, întreþinerea, repararea aeronavelor, motoarelor, agregatelor ºi instalaþiilor aferente, a infrastructurii ºi
instalaþiilor din dotare, precum ºi asistenþã tehnicã cãtre terþi;
n) efectuarea tuturor operaþiunilor legate de declararea,
experimentarea, omologarea, autorizarea, deschiderea,
dezafectarea ºi utilizarea terenurilor de aeronauticã sportivã,
cu respectarea obiectului de activitate;
o) efectuarea operaþiunilor de import-export pentru activitãþile proprii cu caracter aeronautic;
p) alte activitãþi care pot contribui la dezvoltarea
Aeroclubului României, inclusiv activitãþi aeronautice în cadrul
aviaþiei generale, în condiþii de autorizare conform reglementãrilor în vigoare;
r) efectuarea operaþiunilor necesare în vederea obþinerii
ºi prelungirii valabilitãþii documentelor nominale de calificare,
echivalarea cursurilor de pregãtire sau perfecþionare teoreticã ºi practicã, în calitate de centru de iniþiere, instruire ºi
perfecþionare, pentru personalul aeronautic sportiv ºi amator;
s) efectuarea pregãtirii la sol ºi în zbor pentru alte categorii de personal decât cele prevãzute la lit. a)Ñe), emiþând
înscrisurile privind serviciile prestate;
t) organizarea ºi efectuarea de zboruri ºi salturi de agrement, închirieri de aeronave, precum ºi activitãþi de ”AIR
TAXIÒ ºi alte categorii de zboruri în domeniul aviaþiei generale, conform reglementãrilor în vigoare;
u) asigurarea pregãtirii sportivilor legitimaþi la Aeroclubul
României, componenþi ai loturilor naþionale, cu suportarea,

de cãtre Federaþia Aeronauticã Românã sau de cãtre asociaþii sportive interesate, a cheltuielilor ocazionate de deplasare, cazare, masã, precum ºi a taxelor de participare la
competiþii ºi cantonamente.
Art. 4. Ñ Cheltuielile necesare pentru activitãþile desfãºurate cu personalul propriu ºi sportivii legitimaþi la
Aeroclubul României se suportã integral de la bugetul de stat.
Activitãþile desfãºurate pentru alte persoane fizice sau juridice, române sau strãine, altele decât personalul propriu ºi
sportivii legitimaþi la Aeroclubul României, vor fi realizate prin
contracte, pe bazã de tarife în lei ºi în valutã, stabilite conform legislaþiei în vigoare ºi constituie venituri ale bugetului
de stat.
Art. 5. Ñ Aeroclubul României este autorizat sã primeascã
donaþii de la persoane fizice sau juridice, care vor fi folosite în condiþiile legii, cu respectarea destinaþiilor stabilite de
donatori, în limita competenþelor ºi a obiectului de activitate.
Art. 6. Ñ Personalul din cadrul Aeroclubului României care
participã la instruirea în zbor, la controlul ºi urmãrirea întreþinerii ºi reparãrii tehnicii de aviaþie va putea beneficia, pe
lângã sporul prevãzut la art. 8 lit. b) din Hotãrârea Guvernului
nr. 281/1993, ºi de un spor de tehnicitate, complexitate ºi
responsabilitate de pânã la 20% din salariul de bazã, pentru timpul efectiv lucrat. Aceeaºi persoanã nu poate primi
concomitent sporul pentru tehnicitate, complexitate ºi responsabilitate, cu sporul pentru condiþii grele de muncã. Acest
spor face parte din salariul de bazã. Diferenþierea acestui
spor pe categorii de personal se va face la propunerea consiliului de administraþie al unitãþii, cu avizul Ministerului
Transporturilor.
Personalul operativ de dirijare, control ºi informare a traficului aerian beneficiazã de sporul de vechime în muncã,
în acelaºi cuantum ca ºi personalul cu activitate similarã din
cadrul regiilor autonome ale aeroporturilor din România.
Art. 7. Ñ Aeroclubul României participã, împreunã cu
Federaþia Aeronauticã Românã, la reprezentarea sportului
aeronautic român în cadrul Federaþiei Aeronautice
Internaþionale.
Art. 8. Ñ Activitatea Aeroclubului României se conduce,
se organizeazã ºi se desfãºoarã potrivit regulamentului de
organizare ºi funcþionare aprobat de Ministerul Transporturilor.
Art. 9. Ñ Anexele nr. 1 ºi 2 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 10. Ñ Conducerea Aeroclubului României va lua
mãsuri pentru dezvoltarea activitãþii ºi creºterea eficienþei
economice în vederea trecerii, în cel mai scurt timp, pe autofinanþare potrivit dispoziþiilor legale în vigoare.
Art. 11. Ñ Prezenta hotãrâre intrã în vigoare pe data
publicãrii ei în Monitorul Oficial al României*). Pe aceeaºi
datã se abrogã orice dispoziþii contrare.
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ANEXA Nr. 2

AEROCLUBURILE TERITORIALE

Subunitãþi fãrã personalitate juridicã
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Denumirea

Aeroclubul ”Traian VuiaÒ Arad
Aeroclubul ”CriºanaÒ Oradea
Aeroclubul ”Aurel VlaicuÒ Bucureºti
Aeroclubul ”MoldovaÒ Iaºi
Aeroclubul ”Mircea ZorileanuÒ Sânpetru Ñ Braºov
Aeroclubul ”Mircea ZorileanuÒ Ghimbav Ñ Braºov
Aeroclubul ”Traian DârjanÒ Cluj-Napoca
Aeroclubul ”SamusÒ Satu Mare
Aeroclubul ”Gheorghe BãnciulescuÒ Ploieºti
Aeroclubul ”Grigore BaºtanÒ Suceava
Aeroclubul ”MureºÒ Târgu Mureº
Aeroclubul ”OlteniaÒ Craiova
Aeroclubul ”MaramureºÒ Baia Mare
Aeroclubul ”DaciaÒ Deva
Aeroclubul ”TransilvaniaÒ Sibiu
Aeroclubul ”Henri CoandãÒ Piteºti

Terenul de zbor
(aerodromul)

Sediul

Arad
Oradea
Bucureºti
Iaºi
Braºov
Braºov
Cluj-Napoca
Satu Mare
Ploieºti
Suceava
Târgu Mureº
Craiova
Baia Mare
Deva
Sibiu
Piteºti

Aerodrom Arad
Aerodrom Oradea
Aerodrom Clinceni
Aerodrom Iaºi-Sud
Aerodrom Sânpetru
Aerodrom Ghimbav
Aerodrom Dezmir
Aerodrom Satu Mare
Aerodrom Strejnic
Aerodrom Salcea
Aerodrom Mureºeni
Aerodrom Balta Verde
Aerodrom Tãuþii-Mãgherãuº
Aerodrom Sãuleºti
Aerodrom Turniºor
Aerodrom Piteºti
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