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HOTÃRÂRI
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GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru completarea ºi modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 217/1995 privind organizarea
ºi funcþionarea Agenþiei Naþionale pentru Privatizare
În temeiul art. 115 din Constituþia României, precum ºi al prevederilor Ordonanþei Guvernului nr. 38 din 25 august
1995 privind unele mãsuri pentru perfecþionarea coordonãrii ºi sprijinirii întreprinderilor mici ºi mijlocii, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 30 august 1995,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. I. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 217/1995 privind organizarea ºi funcþionarea Agenþiei Naþionale pentru Privatizare,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71
din 19 aprilie 1995, se completeazã ºi se modificã dupã cum
urmeazã:
1. La articolul 2, dupã punctul 18 se introduce punctul
181, care va avea urmãtorul cuprins:
”181 rãspunde de aducerea la îndeplinire a prevederilor
Ordonanþei Guvernului nr. 25/1993 privind stimularea întreprinderilor mici ºi mijlocii, aprobatã ºi modificatã prin Legea
nr. 83/1994;Ò
2. Alineatul (1) al articolului 3 se modificã ºi va avea
urmãtorul cuprins:
”Art. 3. Ñ (1) Agenþia Naþionalã pentru Privatizare este
condusã de un preºedinte care se asimileazã cu funcþia de
secretar de stat, numit prin decizia primului-ministru. Pe lângã
preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Privatizare funcþioneazã, ca organ consultativ, Colegiul de conducere al Agenþiei
Naþionale pentru Privatizare. Componenþa colegiului se aprobã
prin ordinul preºedintelui, cu avizul membrului din Guvern
care coordoneazã aceastã activitate. Preºedintele agenþiei
îndeplineºte ºi funcþia de preºedinte al colegiului de conducere.Ò
3. Alineatul (1) al articolului 4 se modificã ºi va avea
urmãtorul cuprins:
”Art. 4. Ñ (1) Numãrul maxim de posturi este de 170,
exclusiv demnitarul ºi personalul Oficiului de prestãri servicii ºi buletin informativ.Ò
4. Dupã alineatul (2) al articolului 4 se introduc alineatele (2)1 ºi (2)2, care vor avea urmãtorul cuprins:
”(2)1 Personalul încadrat la Direcþia generalã întreprinderi
mici ºi mijlocii ºi reprezentare în teritoriu din structura
Agenþiei Române de Dezvoltare, cu excepþia celui de reprezentare în teritoriu, trece în structura Agenþiei Naþionale pentru Privatizare, cu menþinerea gradului sau a treptei

profesionale ºi a gradaþiei avute la data preluãrii prin transfer în interesul serviciului.
(2)2 Secretariatul permanent al Centrului balcanic de cooperare între întreprinderile mici ºi mijlocii se organizeazã la
nivel de serviciu.Ò
5. Articolul 8 se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 8. Ñ Ministerul Finanþelor va introduce modificãrile
corespunzãtoare în bugetul Agenþiei Naþionale pentru
Privatizare.Ò
6. Anexa la hotãrâre se înlocuieºte cu anexa la prezenta
hotãrâre.
Art. II. Ñ Începând cu data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, Agenþia Naþionalã pentru Privatizare va exercita atribuþiile prevãzute în Hotãrârea Guvernului nr. 256/1993
privind unele mãsuri referitoare la Centrul de consultanþã ºi
servicii pentru întreprinzãtorii particulari, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 2 iulie 1993,
Hotãrârea Guvernului nr. 805/1994 privind facilitãþile economico-financiare acordate întreprinderilor mici ºi mijlocii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din
1 decembrie 1994 ºi Hotãrârea Guvernului nr. 555/1995 privind Proiectul Regional pentru Sprijinirea Întreprinderilor
Private Mici ºi Mijlocii din Europa Centralã ºi de Est ºi
Comunitatea Statelor Independente, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 174 din 7 august 1995.
Art. III. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 217 din 10 aprilie 1995
privind organizarea ºi funcþionarea Agenþiei Naþionale pentru
Privatizare, modificatã ºi completatã prin prezenta hotãrâre,
se va republica în Monitorul Oficial al României, dându-se
alineatelor ºi punctelor o nouã numerotare.
Art. IV. Ñ În mod corespunzãtor se modificã prevederile
Hotãrârii Guvernului nr. 216 din 10 aprilie 1995 privind organizarea ºi funcþionarea Agenþiei Române de Dezvoltare,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71
din 19 aprilie 1995.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de stat,
preºedintele Consiliului pentru Coordonare,
Strategie ºi Reformã Economicã,
Mircea Coºea
Ministru de stat, ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Dan Mircea Popescu
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 19 decembrie 1995.
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ANEXÃ
Numãrul maxim de posturi: 170
(exclusiv demnitarul
ºi Oficiul de prestãri servicii ºi buletin informativ)

AGENÞIA NAÞIONALÃ PENTRU PRIVATIZARE

PREªEDINTE
SERVICIUL LEGISLAÞIE
ªI CONTENCIOS
CONSILIERI
CONTROL FINANCIAR
PROPRIU

DIRECÞIA
GENERALÃ
STRATEGII
ªI CONTROL

DIRECÞIA
GENERALÃ
PRIVATIZÃRI
ªI CONCESIONÃRI

DIRECÞIA
GENERALÃ
DEZVOLTARE
INTREPRINDERI
MICI ªI MIJLOCII

DIRECÞIA
COORDONARE
ÎN PROFIL
TERITORIAL

DIRECÞIA
GENERALÃ
ASISTENÞÃ
DIN STRÃINÃTATE

DIRECÞIA
ECONOMICÃ

SECRETARIATUL
PERMANENT
AL CENTRULUI BALCANIC
DE COOPERARE
ÎNTRE ÎNTREPRINDERI
MICI ªI MIJLOCII

OFICIUL DE PRESTÃRI
SERVICII
ªI BULETIN
INFORMATIV
Ñ extrabugetar Ñ

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind alocarea din Fondul la dispoziþia Guvernului României
pentru relaþiile cu Republica Moldova pe anul 1995 a sumei
de 398 milioane lei pentru plata livrãrilor de utilaje
ºi echipamente pentru prima linie de fabricaþie de þevi sudate
de la Fabrica ”ProtosÒ din Fãleºti Ð Republica Moldova,
în anul 1995
Guvernul României h o t ã r ã º t e :

Compression by

Art. 1. Ñ Se aprobã alocarea sumei de 398 milioane lei Ministerului
Industriilor, din Fondul la dispoziþia Guvernului României pentru relaþiile cu
Republica Moldova pe anul 1995, pentru plata livrãrilor de utilaje ºi
echipamente pentru prima linie de fabricaþie a þevilor sudate cu diametre de
30Ð76 mm ºi ajutajul aferent de la Fabrica ”ProtosÒ din Fãleºti Ð Republica
Moldova, în anul 1995.
Art. 2. Ñ Ministerul Industriilor va lua mãsurile necesare pentru efectuarea operaþiunilor legate de realizarea prevederilor art. 1 din prezenta hotãrâre, precum ºi pentru controlul respectãrii destinaþiei sumei alocate
sus-menþionate.
CVISION
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Art. 3. Ñ Ministerul Finanþelor este autorizat sã introducã modificãrile
corespunzãtoare ce decurg din prezenta hotãrâre în structura bugetului de
stat pe anul 1995.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul industriilor,
Dumitru Popescu
Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 22 decembrie 1995.
Nr. 1.037.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind alocarea unei sume din bugetul de stat pe anul 1995
pentru continuarea lucrãrilor de execuþie a tronsonului
experimental pentru înlãturarea efectelor calamitãþilor
ºi asigurarea stabilitãþii terasei Covurlui pe malul
Lacului Brateº, în zona cãii ferate dintre localitãþile Galaþi
ºi Tuluceºti, judeþul Galaþi
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã alocarea sumei de 600 milioane lei din Fondul de
intervenþie la dispoziþia Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 1995,
pentru judeþul Galaþi, în vederea continuãrii lucrãrilor de execuþie a tronsonului experimental pentru înlãturarea efectelor calamitãþilor naturale ºi asigurarea stabilitãþii terasei Covurlui pe malul Lacului Brateº, în zona cãii ferate
dintre localitãþile Galaþi ºi Tuluceºti, judeþul Galaþi.
Art. 2. Ñ Utilizarea sumei prevãzute la art. 1 se face de cãtre ordonatorul principal de credite al Consiliului Judeþean Galaþi, potrivit dispoziþiilor
legale, pentru continuarea unor lucrãri de înlãturare a efectelor calamitãþilor
naturale, în zona cãii ferate dintre localitãþile Galaþi ºi Tuluceºti, iar administrarea acesteia se face de cãtre organele teritoriale ale Ministerului Finanþelor.
Art. 3. Ñ Sumelor neutilizate pânã la 31 decembrie 1995, alocate potrivit art. 1, li se aplicã prevederile art. 72 din Legea nr. 10/1991 privind finanþele publice.
Art. 4. Ñ Ministerul Finanþelor va introduce modificãrile corespunzãtoare
în bugetul de stat pe anul 1995.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Ministrul transporturilor,
Aurel Novac
Bucureºti, 22 decembrie 1995.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind produsele din industria cãrbunelui, minereurilor
feroase, neferoase, radioactive, rare ºi nemetalifere
la care se vor acorda subvenþii de la bugetul de stat
în anul 1996
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Produsele din industria cãrbunelui, minereurilor feroase, neferoase, radioactive, rare ºi nemetalifere, prevãzute în anexa la prezenta hotãrâre, livrate de regiile autonome de interes naþional, sunt subvenþionate în
anul 1996 de la bugetul de stat.
Art. 2. Ñ Ministerul Industriilor, Ministerul Finanþelor ºi regiile autonome
de interes naþional care realizeazã produse subvenþionate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri. Pentru produsele ”plumb în plumb decupratÒ ºi ”bauxitã spãlatã-uscatã tip DobreºtiÒ, obþinute de societãþile comerciale
”RomplumbÒ Ñ S.A. Baia Mare ºi, respectiv, ”BauxitaminÒ Ñ S.A. Dobreºti
se vor aplica prevederile art. 43 din Legea nr. 15/1990.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Ministrul industriilor,
Dumitru Popescu
Bucureºti, 22 decembrie 1995.
Nr. 1.041.

ANEXÃ
LISTA

produselor din industria cãrbunelui, minereurilor feroase, neferoase,
radioactive, rare ºi nemetalifere care se subvenþioneazã
de la bugetul de stat în anul 1996
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Compression by

Huilã brutã
Lignit
Cãrbune brun
Cupru în concentrate de cupru
Cupru în rest concentrate
Plumb în concentrate de plumb
Plumb în rest concentrate
Zinc în concentrate de zinc
Zinc în rest concentrate
Minereu de fier marfã 48% fier (inclusiv mangan)
Sulf tehnic cu 99% sulf
Uraniu în concentrate
Concentrat de zirconiu
Concentrat de ilmenit 45% / titan
Produse din molibden
Aur în concentrat aurifer (inclusiv aluvionar)
Aur în nãmol
Aur în amalgam
Plumb în plumb decuprat (Societatea Comercialã ”RomplumbÒ Ñ S.A.
Baia Mare)
20. Bauxitã spãlatã-uscatã tip Dobreºti (Societatea Comercialã
CVISION
Technologies’
PdfCompressor. For Evaluation
”BauxitaminÒ
Ñ S.A. Dobreºti).
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Convenþiei privind alocarea unor sume din Fondul special pentru învãþãmânt
cantinelor studenþeºti, în vederea aprovizionãrii de iarnã cu unele produse alimentare
În temeiul art. 29 alin. 2 din Legea bugetului de stat pe anul 1995 nr. 22/1995,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ (1) Se aprobã Convenþia privind alocarea unor
sume ca avans, din bugetul Fondului special pentru învãþãmânt, cantinelor studenþeºti, în vederea aprovizionãrii de iarnã
cu unele produse alimentare, prevãzutã în anexa care face
parte integrantã din prezenta hotãrâre.

(2) Convenþia se va încheia între Ministerul Învãþãmântului
ºi instituþia de învãþãmânt superior care are în subordine cantina studenþeascã respectivã.
Art. 2. Ñ Cu sumele restituite pânã la finele anului 1995
se reîntregeºte Fondul special pentru învãþãmânt, iar cele
restituite în 1996 se fac venit la bugetul de stat.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul învãþãmântului,
Liviu Maior
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 22 decembrie 1995.
Nr. 1.042.
ANEXÃ

MINISTERUL ÎNVÃÞÃMÂNTULUI

INSTITUÞIA DE ÎNVÃÞÃMÂNT SUPERIOR

.......................................................

.......................................................................

.......................................................

.......................................................................
CONVENÞIE

Încheiatã astãzi, ___________
Între
Ministerul
Învãþãmântului,
reprezentat
prin
secretar
de
stat
____________________________ ºi director general al Direcþiei generale resurse umane ºi financiare ______________________________________________, ºi instituþia de învãþãmânt superior
____________________________, reprezentatã prin rector ___________________, contabil-ºef
________________, ºi administrator __________________, în baza ________________________ .
I. Obiectul convenþiei
Alocarea unor sume din Fondul special pentru învãþãmânt cantinelor studenþeºti în vederea
aprovizionãrii de iarnã cu produse alimentare, pentru care se aprobã suma de _____________
II. Obligaþiile pãrþilor
Ministerul Învãþãmântului:
(1) Aprobã cererea instituþiei de învãþãmânt superior ºi acordã suma de _____________, ca
avans, din bugetul Fondului special pentru învãþãmânt.
(2) Urmãreºte recuperarea sumelor.
Instituþia de învãþãmânt superior:
(1) Verificã, analizeazã ºi avizeazã solicitãrile cantinei privind alocarea sumelor din Fondul
special pentru învãþãmânt, în vederea aprovizionãrii de iarnã ºi vireazã sumele aprobate în acest
scop cãtre cantina instituþiei de învãþãmânt superior.
(2) Asigurã condiþiile materiale necesare aprovizionãrii la timp cu produsele alimentare
necesare.
(3) Efectueazã ºi evalueazã cheltuielile numai în baza documentelor legal întocmite, cu respectarea prevederilor din legea bugetului de stat ºi a altor reglementãri în domeniu.
(4) Urmãreºte restituirea sumelor alocate cantinei pe baza unui grafic de restituire încheiat
între pãrþi.
Compression
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(5) Vireazã sumele restituite la Fondul special pentru învãþãmânt sau la bugetul de stat, dupã
caz, pânã la finele anului universitar.
¬
Nerespectarea obligaþiilor prevãzute în prezenta convenþie atrage aplicarea de majorãri de întârziere, stabilite în condiþiile prevederilor legale, care se aplicã sumelor datorate bugetului de stat.
MINISTERUL ÎNVÃÞÃMÂNTULUI

INSTITUÞIA DE ÎNVÃÞÃMÂNT SUPERIOR

.......................................................

.......................................................................

.......................................................

.......................................................................
.......................................................................

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind unele mãsuri în domeniul cooperãrii cu parteneri strãini la explorarea
de þiþei ºi gaze în România
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se împuterniceºte Agenþia Naþionalã pentru
Resurse Minerale ca, în numele Guvernului României, sã
administreze drepturile statului român rezultate din contractele de explorare ºi împãrþire a producþiei de hidrocarburi cu
companiile: AMOCO ROMANIA PETROLEUM COMPANY,
ENTERPRISE OIL EXPLORATION LTD., CANADIAN OXY
(ROMANIA) LTD. ºi SHELL ROMANIA EXPLORATION B.V.
(Olanda), încheiate de Societatea Comercialã ”RompetrolÒ Ñ
S.A. în baza Hotãrârii Guvernului nr. 508/1991 ºi aprobate
prin Hotãrârea Guvernului nr. 570/1992.
Art. 2. Ñ Sumele în devize provenite din plata, de cãtre
partenerii strãini, a chiriilor anuale pentru perimetrele prevãzute în contract se fac venit la bugetul de stat de cãtre
Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale.

Art. 3. Ñ Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale va
coordona activitãþile ce se deruleazã prin Societatea
Comercialã ”RompetrolÒ Ñ S.A. privind transferul de tehnologie ºi programele de perfecþionare a personalului, desfãºurate în cadrul contractelor de explorare ºi împãrþire a
producþiei, în limitele sumelor anuale prevãzute în contracte,
pe tipuri de echipamente ºi cursuri de perfecþionare.
Echipamentele preluate gratuit în cadrul transferului de
tehnologie pe toatã durata contractelor vor fi destinate agenþilor economici români de profil, în condiþiile stabilite de
Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale, ºi vor intra în
proprietatea acestora, potrivit legii.
Art. 4. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri
se abrogã Hotãrârea Guvernului nr. 919/1990 ºi Hotãrârea
Guvernului nr. 508/1991.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul industriilor,
Dumitru Popescu
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 22 decembrie 1995.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind unele mãsuri pentru asigurarea accesului
în fondul forestier din judeþele Covasna, Harghita ºi Mureº,
în scopul exploatãrii ºi valorificãrii cu prioritate
a masei lemnoase afectate de doborâturile ºi rupturile de vânt
ºi zãpadã produse în perioada 4Ð6 noiembrie 1995
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ În scopul asigurãrii accesului în zonele din fondul forestier
situate în raza filialelor silvice Sfântu Gheorghe, Miercurea-Ciuc ºi Târgu Mureº,
afectate de doborâturi ºi rupturi masive de vânt ºi zãpadã, se aprobã consumarea integralã a rezervei legale, constituitã ºi prelevatã la nivelul Regiei
Autonome a Pãdurilor ”RomsilvaÒ în conformitate cu prevederile Legii
nr. 82/1991, ale Ordonanþei Guvernului nr. 70/1994 ºi ale Legii nr. 22/1995.
Art. 2. Ñ Ministerul Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului împreunã
cu Regia Autonomã a Pãdurilor ”RomsilvaÒ vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul apelor, pãdurilor
ºi protecþiei mediului,
Aurel Constantin Ilie
Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 22 decembrie 1995.
Nr. 1.044.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind perceperea dobânzii la plasamentul financiar
acordat Societãþii Comerciale ”RomfarmÒ Ñ S.A.
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Pentru plasamentul financiar în sumã de 1.225 milioane
lei, efectuat din echivalentul în lei al creditelor externe guvernamentale, în
favoarea Societãþii Comerciale ”RomfarmÒ Ñ S.A., în vederea finanþãrii stocului de siguranþã pentru medicamente ºi reactivi, Ministerul Finanþelor va urmãri
perceperea unei dobânzi anuale de 15%, calculatã asupra sumei împrumutate, inclusiv aplicarea de mãsuri asiguratorii pentru recuperarea plasamentului ºi a dobânzilor aferente.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul sãnãtãþii,
Iulian Mincu
Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 22 decembrie 1995.

Compression by CVISION
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 252/1995 pentru
aprobarea repartizãrii bugetului Consiliului pentru Minoritãþile
Naþionale pe anul 1995
În temeiul art. 16.2 din Regulamentul de funcþionare a Consiliului pentru Minoritãþile Naþionale, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 137/1993 privind organizarea ºi funcþionarea Consiliului pentru Minoritãþile Naþionale,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 252/1995 se modificã dupã cum
urmeazã:
1. Articolul 1 alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 1. Ñ (1) Suma de 2.820.000 mii lei, aprobatã pentru activitatea
organizaþiilor cetãþenilor aparþinând minoritãþilor naþionale, se repartizeazã
dupã cum urmeazã:
Ñ 2.361.695 mii lei Ñ organizaþiilor cetãþenilor aparþinând minoritãþilor
naþionale;
Ñ 2.158.305 mii lei Ñ la dispoziþia Consiliului pentru Minoritãþile
Naþionale, pentru activitãþi neprevãzute;
Ñ 2.300.000 mii lei Ñ pentru finanþarea de proiecte ºi programe în
cadrul Campaniei europene pentru combaterea
rasismului, xenofobiei, antisemitismului ºi intoleranþei, care pot fi realizate ºi prin intermediul
organizaþiilor cetãþenilor aparþinând minoritãþilor
naþionale.Ò
2. Anexa se înlocuieºte cu anexa*) la prezenta hotãrâre.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Secretarul general
al Guvernului,
Viorel Hrebenciuc
Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 22 decembrie 1995.
Nr. 1.046.
*) Anexa se comunicã celor interesaþi.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind suplimentarea bugetului Curþii de Conturi pe anul 1995
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã suplimentarea bugetului Curþii de Conturi, pe anul
1995, cu suma de 840.000 mii lei pentru cheltuieli de capital Ñ achiziþii de
imobile.
Art. 2. Ñ Suma de 840.000 mii lei se acoperã din Fondul de rezervã
bugetarã la dispoziþia Guvernului.
Art. 3. Ñ Ministerul Finanþelor va introduce modificãrile ce decurg din
aplicarea prezentei hotãrâri în bugetul Curþii de Conturi ºi în bugetul de stat
pe anul 1995.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
p. Preºedintele Curþii de Conturi,
Nicolae Vulpescu,
vicepreºedinte
Bucureºti, 22 decembrie 1995.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea ºi completarea Hotãrârii Guvernului nr. 765/1994 privind stabilirea
cotelor de cheltuieli necesare realizãrii, dezvoltãrii ºi modernizãrii producþiei
în sectorul extractiv minier, þiþei ºi gaze naturale
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 765/1994 privind
stabilirea cotelor de cheltuieli necesare realizãrii, dezvoltãrii
ºi modernizãrii producþiei în sectorul extractiv minier, þiþei ºi
gaze naturale se modificã ºi se completeazã dupã cum
urmeazã:
1. Articolul 3 se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 3. Ñ Cotele de cheltuieli necesare realizãrii ºi
modernizãrii producþiei sunt stabilite diferenþiat pe unitatea
de produs sau procentual, în cazul substanþelor nemetalifere, sare ºi roci utile, ºi se recalculeazã corespunzãtor la
stabilirea unor noi preþuri cu ridicata în cadrul acþiunilor de
negociere.Ò
2. La articolul 4 se introduce un nou alineat, cu urmãtorul cuprins:
”Categoriile de lucrãri ce se finanþeazã din fondurile constituite, conform anexei nr. 2, pot fi completate sau modificate prin ordin comun al ministrului finanþelor ºi al ministrului
industriilor.Ò
3. La anexa nr. 2 Ñ Lista categoriilor de lucrãri ce se
finanþeazã din fondurile constituite prin aplicarea cotelor de
cheltuieli necesare realizãrii, dezvoltãrii ºi modernizãrii pro-

ducþiei cuprinse în preþurile cu ridicata Ñ, capitolul ”Sectorul
minierÒ se completeazã cu litera d), care va avea urmãtorul cuprins:
”d) pentru substanþe nemetalifere, sare ºi roci utile care
se produc în cadrul unitãþilor de profil, din fondurile constituite pe baza cotelor de cheltuieli cuprinse în anexa nr. 1,
se vor finanþa ºi lucrãri pentru:
Ñ protecþia mediului înconjurãtor ºi redarea în circuitul
productiv a terenurilor degradate, plata taxelor ºi despãgubirilor pentru terenuri;
Ñ retehnologizarea ºi modernizarea instalaþiilor din dotare;
Ñ lucrãri de drumuri, conducte tehnologice, inclusiv pentru saramurã ºi fluid izolant la sondele de sare, rezervoare
ºi staþii de pompare;
Ñ linii electrice de medie ºi joasã tensiune, dotãri cu
instalaþii ºi echipamente;
Ñ forarea, echiparea ºi punerea în exploatare a sondelor de sare;
Ñ lucrãri de construcþii miniere subterane ºi de
suprafaþã.Ò

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul industriilor,
Dumitru Popescu
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 22 decembrie 1995.
Nr. 1.049.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea unui amendament la Acordul de împrumut
dintre România ºi Banca Internaþionalã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare,
încheiat la Washington la 3 iulie 1991
În temeiul prevederilor art. 2 din Legea nr. 57/1991 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România ºi
Banca Internaþionalã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, þinând seama ºi de acordul Bãncii Internaþionale pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã modificarea structurii pe categoriile România ºi Banca Internaþionalã pentru Reconstrucþie ºi
descrise
în anexabynr.CVISION
1 la Acordul
de împrumut dintre
Dezvoltare, dupã cum
Compression
Technologies’
PdfCompressor.
Forurmeazã:
Evaluation Purposes Only
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Suma din împrumut alocatã
(în echivalent dolari S.U.A)

Categoria

1. Bunuri

11
% de finanþare
a cheltuielilor externe

165.573.227

100

14.426.773

100

2. Servicii de consultanþã ºi pregãtire personal

180.000.000

TOTAL:

Art. 2. Ñ Alocarea sumelor din împrumut pe categorii,
componente ºi beneficiari se modificã conform tabelului din
anexã.

Art. 3. Ñ Data de închidere a împrumutului, menþionatã
în art. II secþiunea 2.03 a acordului de împrumut, se înlocuieºte cu data de 31 decembrie 1996.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,
Teodor Viorel Meleºcanu

Bucureºti, 22 decembrie 1995.
Nr. 1.050.

ANEXÃ
SITUAÞIA

privind structura împrumutului B.I.R.D. nr. 3363-RO/91
pentru asistenþã tehnicã ºi importuri critice
(dolari S.U.A. echivalent)

Categorii
ºi componente
ale împrumutului

I. Import de bunuri

Structura
iniþialã, conform
Hotãrârii Guvernului
nr. 428/1995

165.399.819

actualã

Disponibilizãri (+)
Suplimentãri (Ñ)

165.573.227

+173.408

a) Sectorul petrol ºi gaze

PETROM Ñ R.A.

34.129.000

34.129.000

Ñ

ROMGAZ Ñ R.A.

8.954.288

8.954.288

Ñ

OIL TERMINAL Ñ S.A.
Constanþa

1.473.000

1.472.500

Ð500

22.800.000

Ñ

35.490.572

Ñ

16.376.157

16.376.157

Ñ

6.600.000

6.773.908

+173.908

b) Sectorul energetic

Regia Autonomã de
Electricitate ”RenelÒ

22.800.000
c) Sectorul minier

Regia Autonomã a Lignitului

35.490.572
d) Sectorul transporturi

CONTRANSIMEX Ñ S.A.
METROREX Ñ R.A.

SOCEP
Ñ S.A.
1.530.243
1.530.243
Compression
by CVISION
Technologies’
PdfCompressor.
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(dolari S.U.A. echivalent)
Categorii
ºi componente
ale împrumutului

Structura
iniþialã, conform
Hotãrârii Guvernului
nr. 428/1995

actualã

Disponibilizãri (+)
Suplimentãri (Ñ)

COMVEX Ñ S.A.

1.934.874

1.934.874

Ñ

Regia Autonomã de
Transport Bucureºti

4.000.000

4.000.000

Ñ

9.800.000

Ñ

15.460.000

Ñ

e) Sectorul telecomunicaþii

ROMTELECOM Ñ R.A.

9.800.000
f) Sectorul irigaþii

Ministerul Agriculturii
ºi Alimentaþiei Ñ Regia
Autonomã a Îmbunãtãþirilor Funciare

15.460.000

g) Sectorul mecanizarea agriculturii

ROMAGRIMEX Ñ S.A.

6.851.685

6.851.685

Ñ

14.426.775

14.426.773

Ð2

a) PETROM Ñ R.A.,
ROMGAZ Ñ R.A.
(studii)

2.871.000

2.871.000

Ñ

b) Regia Autonomã
a Lignitului (studiu)

1.009.734

1.009.734

Ñ

c) Regia Autonomã
de Electricitate ”RenelÒ
(pregãtirea specificaþiilor
tehnice ºi studiul de investigaþie ºi fezabilitate)

690.219

690.219

Ñ

d) Ministerul Agriculturii
ºi Alimentaþiei Ñ Regia
Autonomã a Îmbunãtãþirilor
Funciare (studiu de irigaþii,
aparate, echipament de
calcul ºi proiectare, instruire personal)

1.675.000

1.675.000

Ñ

e) Ministerul Muncii ºi
Protecþiei Sociale (studii,
computere, pregãtire
personal)

3.600.000

3.600.000

Ñ

f) Ministerul Industriilor
(studii ºi servicii de consultanþã)

770.000

770.000

Ñ

II. Servicii de consultanþã,
instruire, echipamente
de calcul ºi utilaj de
tipãrit

g) Regia Autonomã
”Imprimeria NaþionalãÒ
(utilaj pentru tipãrire,
Compression
by CVISION Technologies’
PdfCompressor.
For
accesorii)
1.400.000
1.400.000
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(dolari S.U.A. echivalent)

Categorii
ºi componente
ale împrumutului

Structura
iniþialã, conform
Hotãrârii Guvernului
nr. 428/1995

actualã

Disponibilizãri (+)
Suplimentãri (Ñ)

h) Comisia Naþionalã
pentru Statisticã (mainframe Ñ computere)

200.000

199.998

Ð2

i) Administraþia Naþionalã
a Drumurilor din România
(studiu)

230.822

230.822

Ñ

j) Societatea Naþionalã
a Cãilor Ferate Române
(studiu ºi echipament de
calcul)

1.600.000

1.600.000

Ñ

k) Primãria Municipiului
Bucureºti (studiu, materiale
de trafic, semnalizãri)

380.000

380.000

Ñ

III. Nealocate

173.406

Ñ

Ð173.406

180.000.000

180.000.000

Ñ

TOTAL ÎMPRUMUT:

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil din administrarea
Regiei Autonome a Petrolului ”PetromÒ Bucureºti în administrarea Ministerului de Interne
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Imobilul proprietate publicã a statului, situat în
satul Ochiuri, comuna Gura Ocniþei, judeþul Dâmboviþa, compus din teren ºi clãdire, identificat potrivit anexei care face
parte integrantã din prezenta hotãrâre, se transmite, cu titlu
gratuit, din administrarea Regiei Autonome a Petrolului
”PetromÒ Bucureºti în administrarea Ministerului de Interne.

Art. 2. Ñ Predarea-preluarea imobilului prevãzut la
art. 1 se face la valoarea rãmasã, actualizatã, pe bazã de
protocol încheiat între pãrþi, în termen de 30 de zile de la
intrarea în vigoare a prezentei hotãrâri.
Art. 3. Ñ Patrimoniul Regiei Autonome a Petrolului
”PetromÒ Bucureºti se diminueazã cu valoarea imobilului prevãzut la art. 1.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de interne,
Doru Ioan Tãrãcilã
Ministrul industriilor,
Dumitru Popescu
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 22 decembrie 1995.
Nr. 1.051. by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
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ANEXÃ

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite în administrarea Ministerului de Interne
Persoana juridicã
de la care se
transmite

Adresa
imobilului

Localitatea Ochiuri,
comuna Gura Ocniþei,
judeþul Dâmboviþa

Persoana juridicã
la care se
transmite

Regia Autonomã
a Petrolului
”PetromÒ Bucureºti

Ministerul
de Interne

Caracteristicile tehnice
ale clãdirii ºi ale
terenului aferent

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

clãdire zid (garaj): 363 m2
platformã din beton: 441 m2
rampã auto: 84 m2
drum de acces betonat: 560 m2
subsol: 31 m2

T O T A L : 1.479 m2

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Pasaj denivelat
pe DN 6 km 540+800 la Remetea Mare, 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 ”Pasaj denivelat pe DN 6 km 540+800 la Remetea Mare, judeþul TimiºÒ,
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, 22 decembrie 1995.
Nr. 1.052.
*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.
Compression by CVISION
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Modernizarea sistemului
de alimentare cu apã a municipiului Arad, judeþul AradÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiþii ”Modernizarea sistemului de alimentare cu apã a municipiului Arad, judeþul AradÒ, 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, 22 decembrie 1995.
Nr. 1.053.
*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind exceptarea temporarã de la plata taxelor vamale
a hârtiei de ziar
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Se excepteazã temporar de la plata taxelor vamale, pânã
la 31 ianuarie 1996, în limita unui contingent de 5.000 tone, hârtia de ziar,
care se încadreazã la poziþia tarifarã 4801.00.10.
Contingentul se administreazã prin licenþe de import eliberate de Ministerul
Comerþului.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul industriilor,
Dumitru Popescu
Ministrul comerþului,
Petru Criºan
Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 22 decembrie 1995.
Nr. 1.057.
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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 al României, Partea I, 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, cu sediul în Bucureºti, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5,
prin Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti, str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2,
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 8,00Ñ15,00, iar vinerea, între orele
8,00Ñ13,00, la telefon 211.57.30 sau direct la sediul acestuia.
Aducem, pe aceastã cale, la cunoºtinþã cã, începând cu data de 1 ianuarie 1996, preþurile practicate de regie pentru publicaþiile sale, la care puteþi face abonamente la oficiile poºtale
sau la filialele societãþilor comerciale: RODIPET Ñ S.A. (telefon 400.15.10), AMCO PRES ÑS.R.L.
(telefon 643.93.90) ºi GEMINA PRES Ñ S.R.L. (telefon 628.33.73), sunt urmãtoarele:

Nr.
crt.

Denumirea publicaþiei

Valoarea
abonamentului trimestrial
Ñ lei Ñ

Valoarea
abonamentului anual
Ñ lei Ñ
Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

121.000

30.250

33.275

36.600

40.260

75.000

ÑÑ

ÑÑ

ÑÑ

ÑÑ

221.000

55.250

55.250

55.250

55.250

415.000

103.750

103.750

103.750

103.750

76.800

19.200

19.200

19.200

19.200

400.000
48.000
108.000

100.000
12.000
27.000

100.000
13.200
29.700

100.000
14.520
32.670

100.000
15.970
35.900

21.000
8.000
27.000

ÑÑ
ÑÑ
ÑÑ

ÑÑ
ÑÑ
ÑÑ

ÑÑ
ÑÑ
ÑÑ

ÑÑ
ÑÑ
ÑÑ

1. Monitorul Oficial al României, Partea I,
în limba românã
2. Monitorul Oficial al României, în limba
românã, numere bis, de dimensiunea
unei cãrþi (de peste 48 pagini/exemplar),
care nu se includ în abonamentul de la
nr. crt. 1
3. Monitorul Oficial al României, Partea I,
în limba maghiarã
4. Monitorul Oficial al României,
Partea a II-a
5. Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a
6. Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a
7. Colecþia Legislaþia României
8. Colecþia de hotãrâri ale Guvernului
9. Repertoriul actelor publicate în Monitorul
Oficial al României, Partea I
10. Decizii ale Curþii Constituþionale
11. Legislaþia României, ediþii trilingve

Foarte important!
Abonamentul anual vã conferã informaþii complete ºi prompte cu privire la legislaþie ºi o
economie importantã în bugetul dumneavoastrã.
Pentru informaþii suplimentare, vã rugãm sã vã adresaþi la telefon 614.24.29 sau
fax 312.47.03.
EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR
Regia Autonomã ,,Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
cont nr. 30.98.12.301 B.C.R. Ñ S.M.B.
Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.
Tiparul : Regia Autonomã ,,Monitorul OficialÒ, telefon 668.55.58 ºi 614.17.39.
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