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HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind completarea ºi modificarea Hotãrârii Guvernului
nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului
din unitãþile bugetare
În baza prevederilor Legii salarizãrii nr. 14/1991,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitãþile bugetare se completeazã dupã cum urmeazã:
1. Articolul 4 se completeazã cu alineatul (5), care va avea urmãtorul
cuprins:
”(5) Miniºtrii, ceilalþi conducãtori ai instituþiilor centrale ºi locale ale
administraþiei publice, care au în subordine unitãþi bugetare cu un numãr
redus de posturi, pot aproba ca încadrarea în numãrul maxim de beneficiari
de salariu de merit ºi în proporþiile stabilite pentru funcþiile de execuþie,
calculate potrivit alin. (4), sã se facã la nivelul ordonatorului principal de
credite, care aprobã ºi statele de funcþii, potrivit legii.Ò
2. Punctul 13 din anexa nr. 12 se completeazã cu un nou alineat,
care va avea urmãtorul cuprins:
”Personalul încadrat pe gradaþii, trecut dintr-o unitate bugetarã în altã
unitate bugetarã pe aceeaºi funcþie, grad sau treaptã profesionalã, prin acordul între conducerile celor douã unitãþi ºi cu consimþãmântul persoanei în
cauzã, se încadreazã la gradaþia avutã, dacã se aplicã acelaºi nivel de salarizare, sau la o gradaþie care sã-i asigure un salariu de bazã apropiat de
cel avut, atunci când se aplicã un nivel inferior de salarizare.Ò
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de stat,
ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Dan Mircea Popescu
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 10 mai 1996.
Nr. 324.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Alimentarea cu apã a satelor
Borlovenii Vechi ºi Pãtaº, comuna Prigor,
judeþul Caraº-SeverinÒ
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 satelor Borlovenii Vechi ºi Pãtaº, comuna
Prigor, judeþul Caraº-SeverinÒ, 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, 10 mai 1996.
Nr. 326.
*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Bloc de locuinþe
cu 22 apartamente în zona PECO din oraºul Târgu Secuiesc,
judeþul CovasnaÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de
investiþii ”Bloc de locuinþe cu 22 apartamente în zona PECO din oraºul
Târgu Secuiesc, judeþul CovasnaÒ, 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, 10 mai 1996.
Nr. 327.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Reþele de distribuþie
a gazelor naturale în comuna Teaca, judeþul Bistriþa-NãsãudÒ
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 Teaca, judeþul
Bistriþa-NãsãudÒ, 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, 10 mai 1996.
Nr. 328.
*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Reþele de distribuþie
a gazelor naturale în comuna Schela, judeþul GalaþiÒ
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 Schela, judeþul
GalaþiÒ, 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, 10 mai 1996.
Nr. 329.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Canalizare ºi staþie de pompare
Simeria, judeþul HunedoaraÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de
investiþii ”Canalizare ºi staþie de pompare Simeria, judeþul HunedoaraÒ,
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, 10 mai 1996.
Nr. 330.
*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Bloc de locuinþe 250 Dacia
în municipiul Iaºi, judeþul IaºiÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de
investiþii ”Bloc de locuinþe 250 Dacia în municipiul Iaºi, judeþul IaºiÒ, prevãzuþi
în anexa*) la prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la art. 1 se face
astfel:
Ñ pentru locuinþe, din fondurile bugetului local ºi din alte fonduri legal
constituite cu aceastã destinaþie, conform listelor de investiþii aprobate potrivit legii;
Ñ pentru spaþii cu altã destinaþie, din fondurile agenþilor economici interesaþi.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 10 mai 1996.
Nr. 331.
*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru declararea de utilitate publicã a lucrãrii
de interes naþional ”Amenajarea hidroenergeticã RãstoliþaÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se declarã de utilitate publicã lucrarea de interes naþional
”Amenajarea hidroenergeticã RãstoliþaÒ.
Art. 2. Ñ Expropriatorul este statul român prin Regia Autonomã de
Electricitate ”RenelÒ, de sub autoritatea Ministerului Industriilor.
Art. 3. Ñ Prezentul act de declarare a utilitãþii publice va fi adus la
cunoºtinþã publicã prin afiºare la sediul consiliilor locale ale comunelor Lunca
Bradului, Rãstoliþa, Deda ºi Vãtava din judeþul Mureº.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul lucrãrilor publice
ºi amenajãrii teritoriului,
Marin Cristea
Ministrul industriilor,
Alexandru Stãnescu
Bucureºti, 10 mai 1996.
Nr. 332.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Alimentarea cu apã
a comunei Botiz, judeþul Satu MareÒ
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 Botiz, judeþul Satu MareÒ, 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, 10 mai 1996.
Nr. 333.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Reabilitarea reþelelor termice
din municipiul Timiºoara, 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 ”Reabilitarea reþelelor termice din municipiul Timiºoara, 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 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, 10 mai 1996.
Nr. 334.
*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unui imobil din patrimoniul Societãþii Comerciale ”ImsatÒ Ñ S.A. Bucureºti
în proprietatea publicã a statului ºi în administrarea Ministerului Învãþãmântului
În temeiul prevederilor art. 166 alin. (3) din Legea învãþãmântului nr. 84/1995, republicatã,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea, fãrã platã, a imobilului compus din construcþii ºi terenul aferent, situat în muni-

Proprietãþii Private V Oltenia, prin compensarea cotei aferente de cãtre Fondul Proprietãþii de Stat.

cipiul Bucureºti, str. Episcop Radu nr. 15A, sectorul 2,

Art. 3. Ñ Predarea-preluarea imobilului ºi a mijloacelor

identificat potrivit anexei care face parte integrantã din pre-

fixe din dotare se face pe bazã de protocol încheiat între

zenta hotãrâre, precum ºi a mijloacelor fixe din dotare, din
patrimoniul Societãþii Comerciale ”ImsatÒ Ñ S.A. Bucureºti
în proprietatea publicã a statului ºi în administrarea
Ministerului Învãþãmântului, pentru Centrul de Pregãtire,
Perfecþionare ºi Conversie Profesionalã a Adulþilor

pãrþi, la valoarea de inventar prevãzutã în evidenþele contabile, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare
a prezentei hotãrâri.
Art. 4. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, litera A din anexa nr. 2 la Hotãrârea Guvernului

Bucureºti.
Art. 2. Ñ Capitalul social al Societãþii Comerciale

nr. 458 din 29 iulie 1994 privind organizarea ºi funcþiona-

”ImsatÒ Ñ S.A. Bucureºti se diminueazã cu valoarea de

rea Ministerului Învãþãmântului se completeazã cu punctul

inventar a imobilului prevãzut la art. 1, reevaluat în condiþi-

XVI, Centrul de Pregãtire, Perfecþionare ºi Conversie

ile legii, fãrã micºorarea capitalului aferent Fondului

Profesionalã a Adulþilor Bucureºti.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul învãþãmântului,
Liviu Maior
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu

Bucureºti, 10 mai 1996.
Nr. 338.

ANEXÃ

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite în administrarea Ministerului Învãþãmântului
Adresa

Persoana juridicã

unde este situat

de la care

Persoana juridicã
la care

imobilul

se transmite

se transmite

Caracteristici tehnice

Bucureºti,

Societatea Comercialã

Ministerul

Clãdire ºcolarã:

str. Episcop Radu

”ImsatÒ Ñ S.A.

Învãþãmântului

douã niveluri ºi subsol

(fostã Timiºoara)

Bucureºti

nr. 15A, sectorul 2

Terenul aferent: 709 m2
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind finanþarea unor cheltuieli pentru organizarea
Seminarului internaþional ”Activitatea autoritãþilor
publice locale pentru sprijinul populaþiei în caz de accident
pe un amplasament chimicÒ
În vederea aplicãrii dispoziþiilor art. 35 ºi 36 din Ordonanþa Guvernului
nr. 47/1994 privind apãrarea împotriva dezastrelor, precum ºi a prevederilor
Hotãrârii Guvernului nr. 635/1995 privind culegerea de informaþii ºi transmiterea deciziilor în cazul apãrãrii împotriva dezastrelor,
în temeiul prevederilor Legii nr. 10/1991 privind finanþele publice,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã suportarea, din bugetul Secretariatului General al
Guvernului pe anul 1996, a sumei de 32 milioane lei, pentru finanþarea unor
cheltuieli privind organizarea, la Râmnicu Vâlcea, a Seminarului internaþional
”Activitatea autoritãþilor publice locale pentru sprijinul populaþiei în caz de
accident pe un amplasament chimicÒ.
Art. 2. Ñ Prefectura Judeþului Vâlcea va asigura organizarea, desfãºurarea ºi finanþarea acþiunii prevãzute la art. 1.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Secretarul general al Guvernului,
Viorel Hrebenciuc
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Ministrul apãrãrii naþionale,
Gheorghe Tinca
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 10 mai 1996.
Nr. 339.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind alocarea unor fonduri din bugetul de stat pe anul 1996 pentru organizarea acþiunilor
omagiale dedicate aniversãrii a 400 de ani de atestare documentarã a municipiului Urziceni,
judeþul Ialomiþa
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã suplimentarea sumelor defalcate
din impozitul pe salarii pentru judeþul Ialomiþa cu suma de
25 milioane lei din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia
Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 1996, pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de organizarea acþiunilor omagiale dedicate aniversãrii a 400 de ani de
atestare documentarã a municipiului Urziceni, judeþul
Ialomiþa.

Art. 2. Ñ Acþiunile ºi lucrãrile realizate pentru aceastã
aniversare se stabilesc ºi se aprobã de cãtre Consiliul
Local al Municipiului Urziceni ºi se efectueazã cu respectarea prevederilor Legii nr. 10/1991 privind finanþele publice
ºi a celorlalte dispoziþii legale.
Art. 3. Ñ Se autorizeazã Ministerul Finanþelor sã introducã modificãrile corespunzãtoare în structura ºi în volumul
bugetului de stat pe anul 1996.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 10 mai 1996.
Nr. 340.
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HOTÃRÂRE
privind aprobarea Contractului de explorare, dezvoltare
ºi împãrþire a producþiei din perimetrul 6 Moineºti,
încheiat între Regia Autonomã a Petrolului ”PetromÒ
ºi Compania MARINE AND MERCANTILE SECURITIES
PLC IRLANDA
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Se aprobã Contractul de explorare, dezvoltare ºi
împãrþire a producþiei din perimetrul 6 Moineºti, încheiat între Regia
Autonomã a Petrolului ”PetromÒ ºi Compania MARINE AND MERCANTILE
SECURITIES PLC IRLANDA, în baza Hotãrârii Guvernului nr. 792/1991,
semnat la Bucureºti la 25 martie 1995, prevãzut în anexa*) care face parte
integrantã din prezenta hotãrâre.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul industriilor,
Alexandru Stãnescu
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 10 mai 1996.
Nr. 341.
*) Anexa se comunicã Ministerului Industriilor.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru prelungirea aplicãrii unor prevederi ale Hotãrârii
Guvernului nr. 959/1994 privind modul de decontare
a lucrãrilor de construcþii-montaj cãtre antreprenorii români
la Krivoi Rog Ñ Ucraina
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Prevederile art. 1 alin. 3 din Hotãrârea Guvernului
nr. 959/1994 privind modul de decontare a lucrãrilor de construcþii-montaj
cãtre antreprenorii români la Krivoi Rog Ñ Ucraina, astfel cum a fost modificatã ºi completatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 573/1995, se aplicã ºi
pentru decontarea lucrãrilor ce se executã în semestrul I/1996.
Definitivarea coeficientului de conversie se va face prin hotãrâre a
Guvernului pânã la 30 septembrie 1996.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul lucrãrilor publice
ºi amenajãrii teritoriului,
Marin Cristea
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 10 mai 1996.
Nr. 342.
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HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai
obiectivului de investiþii ”Alimentarea cu apã a oraºului
Sãveni, 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 ”Alimentarea cu apã a oraºului Sãveni, judeþul BotoºaniÒ, 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, 10 mai 1996.
Nr. 343.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Modernizarea DC 40
ºi DN 1 B Ñ Finþeºti km 0+000 Ñ 8+200 din comuna Nãeni,
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 ”Modernizarea DC 40 ºi DN 1 B Ñ Finþeºti km 0+000 Ñ 8+200
din comuna Nãeni, judeþul BuzãuÒ, 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, 10 mai 1996.
Nr. 344.
*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.
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HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai
obiectivului de investiþii ”Modernizarea drumului comunal
Copalnic-MãnãºturÐPreluca Nouã, judeþul MaramureºÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de
investiþii ”Modernizarea drumului comunal Copalnic-MãnãºturÑPreluca Nouã,
judeþul MaramureºÒ, 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, 10 mai 1996.
Nr. 345.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai
obiectivului de investiþii ”Alimentarea cu apã potabilã a
localitãþii Grindu, 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 ”Alimentarea cu apã potabilã a localitãþii Grindu, judeþul TulceaÒ,
prevãzuþi în anexa*) la prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la art. 1 se face
din bugetul 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, 10 mai 1996.
Nr. 346.
*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.

11

12

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 101
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Alimentarea cu apã
a municipiului Drãgãºani, judeþul VâlceaÒ
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 municipiului Drãgãºani, judeþul VâlceaÒ, 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, 10 mai 1996.
Nr. 347.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Extinderea alimentãrii cu apã
a satelor Cornet, Mariþa ºi Cerna din comuna Vaideeni,
judeþul VâlceaÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de
investiþii ”Extinderea alimentãrii cu apã a satelor Cornet, Mariþa ºi Cerna din
comuna Vaideeni, judeþul VâlceaÒ, 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, 10 mai 1996.
Nr. 348.
*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.
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HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Pod din beton armat
peste Râul ªieu, în localitatea Cristur-ªieu, pe DC 28,
comuna ªieu-Odorhei, judeþul Bistriþa NãsãudÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de
investiþii ”Pod din beton armat peste Râul ªieu, în localitatea Cristur-ªieu,
pe DC 28, comuna ªieu-Odorhei, judeþul Bistriþa NãsãudÒ, 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, 10 mai 1996.
Nr. 349.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Complex administrativ-cultural,
primãrie ºi casã de culturã Sebiº, judeþul AradÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de
investiþii ”Complex administrativ-cultural, primãrie ºi casã de culturã Sebiº,
judeþul AradÒ, prevãzuþi în anexa*) la prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii se face astfel:
Ñ pentru valorile aferente realizãrii construcþiei pentru sediile Primãriei
Oraºului Sebiº, Casei de culturã Sebiº ºi adãpostului de apãrare civilã, din
fondurile bugetului local ºi din alte fonduri legal constituite cu aceastã destinaþie, conform listelor de investiþii aprobate potrivit legii;
Ñ pentru valorile aferente circumscripþiei financiare ºi trezoreriei
oraºului Sebiº, din fondurile Ministerului Finanþelor, 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, 10 mai 1996.
Nr. 350.
*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.
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HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Pod din beton armat
peste Râul Olteþ între Voineasa ºi Balº, prin Bârza, judeþul OltÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de
investiþii ”Pod din beton armat peste Râul Olteþ între Voineasa ºi Balº, prin
Bârza, judeþul OltÒ, cuprinºi în anexa*) la prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la art. 1 se face
din fondurile bugetului local ºi din alte fonduri legal constituite cu aceastã
destinaþie, conform listelor de investiþii aprobate potrivit legii.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
p. Ministrul lucrãrilor publice
ºi amenajãrii teritoriului
Teodor Gavrilã,
secretar de stat
Bucureºti, 10 mai 1996.
Nr. 351.
*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind eliberarea din funcþie a prefectului judeþului Mehedinþi
În temeiul dispoziþiilor art. 106 alin. (3) din Legea administraþiei publice
locale nr. 69/1991, republicatã,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Domnul Mihail Viziru se elibereazã din funcþia de prefect al judeþului Mehedinþi începând cu data de 13 mai 1996.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 13 mai 1996.
Nr. 354.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL FINANÞELOR

ORDIN
privind aprobarea Instrucþiunilor nr. 18.089/1996 pentru actualizarea cuantumului indemnizaþiilor
de delegare ºi de detaºare, potrivit prevederilor art. 3 din Hotãrârea Guvernului nr. 543/1995
privind drepturile bãneºti ale salariaþilor instituþiilor publice ºi regiilor autonome
cu specific deosebit pe perioada delegãrii, detaºãrii ºi deplasãrii în cadrul localitãþii,
în interesul serviciului
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
în temeiul art. 3 din Hotãrârea Guvernului nr. 543/1995 privind drepturile bãneºti ale salariaþilor instituþiilor publice
ºi regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegãrii, detaºãrii ºi deplasãrii în cadrul localitãþii, în interesul serviciului, ºi în baza dispoziþiilor art. 7 din Hotãrârea Guvernului nr. 449/1994 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului
Finanþelor, republicatã,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Instrucþiunile nr. 18.089/1996 pentru actualizarea cuantumului indemnizaþiilor de delegare ºi
de detaºare, potrivit prevederilor art. 3 din Hotãrârea
Guvernului nr. 543/1995 privind drepturile bãneºti ale sala-

riaþilor instituþiilor publice ºi regiilor autonome cu specific
deosebit pe perioada delegãrii, detaºãrii ºi deplasãrii în
cadrul localitãþii, în interesul serviciului.
Art. 2. Ñ Instrucþiunile prevãzute la art. 1 vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 22 aprilie 1996.
Nr. 886.
MINISTERUL FINANÞELOR

INSTRUCÞIUNI
pentru actualizarea cuantumului indemnizaþiilor de delegare ºi de detaºare,
potrivit prevederilor art. 3 din Hotãrârea Guvernului nr. 543/1995 privind drepturile bãneºti
ale salariaþilor instituþiilor publice ºi regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegãrii,
detaºãrii ºi deplasãrii în cadrul localitãþii, în interesul serviciului
În legãturã cu actualizarea indemnizaþiilor de delegare ºi de detaºare, potrivit prevederilor art. 3 din Hotãrârea
Guvernului nr. 543/1995, se precizeazã urmãtoarele:
1. Cuantumul cheltuielilor de delegare ºi de detaºare,
prevãzut în anexa la Hotãrârea Guvernului nr. 543/1995,
se modificã dupã cum urmeazã:
a) Indemnizaþia de delegare ºi de detaºare prevãzutã la
pct. 8 pentru salariaþii care se deplaseazã în alte localitãþi
în interesul serviciului se majoreazã la 7.500 lei/zi.
b) În cazul în care delegarea sau detaºarea dureazã,
neîntrerupt, mai mult de 30 de zile calendaristice în aceeaºi localitate, indemnizaþia prevãzutã la pct. 11, pentru
Bucureºti, 22 aprilie 1996.
Nr. 18.089.

salariaþii delegaþi sau detaºaþi, se majoreazã la 100.000 lei
lunar.
Aceastã indemnizaþie se acordã proporþional cu numãrul
de zile care depãºeºte durata neîntreruptã de 30 de zile
calendaristice.
2. Aplicarea noilor cuantumuri stabilite prin prezentele
instrucþiuni se face începând cu data publicãrii acestora în
Monitorul Oficial al României.

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 Ñ
S.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
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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.
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 101/1996 conþine 16 pagini.

Preþul 352 lei
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