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LEGI

ªI

DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind integrarea sistemului de asigurãri sociale ºi pensii ale cineaºtilor
în sistemul asigurãrilor sociale de stat
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Art. 1. Ñ Sistemul de asigurãri sociale ºi pensii ale
cineaºtilor se integreazã în sistemul asigurãrilor sociale de
stat.
Art. 2. Ñ (1) Persoanele prevãzute la art. 1 beneficiazã
de drepturile de asigurãri sociale corespunzãtoare perioadelor pentru care au achitat contribuþia de asigurare.
Aceste perioade constituie durata de asigurare.
(2) Perioadele de vechime realizate anterior, în conformitate cu legislaþia în vigoare pânã la data prezentei legi,
se includ în durata de asigurare.
Art. 3. Ñ (1) Contribuþia de asigurãri sociale se calculeazã asupra venitului realizat de cineaºti din activitatea pe
care o desfãºoarã, care nu poate fi inferior salariului
minim brut pe þarã reglementat la data achitãrii acestei
contribuþii.
(2) La nivelul la care se plãteºte contribuþia de asigurãri
sociale se plãteºte ºi contribuþia de 3% pentru pensia
suplimentarã.
(3) Plata lunarã a contribuþiilor prevãzute la alin. (1) ºi
(2) se datoreazã, obligatoriu, de cãtre toþi cineaºtii.
Art. 4. Ñ Încasarea contribuþiilor de la cineaºti se efectueazã de cãtre organizaþiile acestora, care le vor vira,
lunar, în contul asigurãrilor sociale de stat.
Art. 5. Ñ (1) Drepturile de pensie ale persoanelor prevãzute la art. 1, stabilite pânã la data intrãrii în vigoare a
prezentei legi, se menþin ºi se achitã titularilor, cu începere
de la aceastã datã, indexate, compensate ºi majorate ca
ºi cele din sistemul asigurãrilor sociale de stat.

(2) În aceleaºi condiþii se menþin ºi celelalte drepturi de
asigurãri sociale.
Art. 6. Ñ (1) De la data intrãrii în vigoare a prezentei
legi, drepturile de asigurãri sociale se stabilesc în raport cu
durata de asigurare ºi cu venitul dupã care s-a plãtit contribuþia de asigurãri sociale.
(2) La stabilirea drepturilor de pensie se ia ca bazã de
calcul media venitului dupã care s-a plãtit contribuþia de
asigurãri sociale în 5 ani consecutivi, la alegere, din ultimii
10 ani de asigurare.
(3) Pentru perioada de pânã la 5 ani dupã intrarea în
vigoare a prezentei legi, baza de calcul al pensiei o constituie venitul asigurat pe lunile în care s-au plãtit contribuþiile, iar pânã la completarea perioadei de 5 ani, salariul de
bazã minim brut pe þarã, în cuantumurile legiferate pentru
fiecare perioadã.
Art. 7. Ñ Patrimoniul asigurãrilor sociale ale cineaºtilor
se preia de cãtre Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale pe
bazã de protocol, conform bilanþului contabil la zi.
Art. 8. Ñ Dispoziþiile prezentei legi se completeazã cu
prevederile legale în vigoare privind asigurãrile sociale de
stat.
Art. 9. Ñ (1) Prezenta lege intrã în vigoare la data
publicãrii ei

în Monitorul Oficial al României.

(2) La aceeaºi datã se abrogã orice dispoziþii contrare
prezentei legi.

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 13 mai 1996, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (1) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

ADRIAN NÃSTASE
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 13 mai 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din
Constituþia României.
PREªEDINTELE SENATULUI

prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN

Bucureºti, 27 mai 1996.
Nr. 42.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii
privind integrarea sistemului de asigurãri sociale
ºi pensii ale cineaºtilor în sistemul asigurãrilor sociale de stat
În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia
României,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind integrarea sistemului de
asigurãri sociale ºi pensii ale cineaºtilor în sistemul asigurãrilor sociale de
stat ºi se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 27 mai 1996.
Nr. 208.

«

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind eliberarea din funcþie a unor procurori
În temeiul art. 94 lit. c) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
precum ºi al art. 76 lit. a) din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecãtoreascã,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Se elibereazã din funcþie, la cerere, procurorii menþionaþi în anexa la prezentul decret.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 27 mai 1996.
Nr. 200.
ANEXÃ

1. Bunea Eugen

Ñ procuror la Parchetul General de pe
lângã Curtea Supremã de Justiþie

2. Bunea Mihaela Ioana

Ñ procuror la Parchetul de pe lângã
Tribunalul Bucureºti

3. Chiracu Florin

Ñ procuror la Parchetul de pe lângã
Tribunalul Bucureºti

4. Cocuþa Marioara Magdalena Ñ procuror la Parchetul de pe lângã
Tribunalul Maramureº
5. Ivaºcu Sabin

Ñ procuror la Parchetul de pe lângã
Tribunalul Mehedinþi.
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HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind acordarea de avansuri pentru realizarea unor acþiuni ºi categorii de cheltuieli
finanþate din fonduri publice
În temeiul art. 45 din Legea bugetului de stat pe anul 1996 nr. 29/1996,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ (1) Pentru efectuarea unor acþiuni ºi cheltuieli

încheierea exerciþiului financiar sumele acordate sã se

strict necesare, aprobate, potrivit legii, pentru anul 1996,

reflecte în bunuri achiziþionate, lucrãri executate ºi servicii

instituþiile publice finanþate integral sau parþial din fonduri

prestate.

de la bugetul de stat, de la bugetele locale sau din alte

Art. 4. Ñ Punerea la dispoziþia beneficiarilor a unor

fonduri publice pot acorda sume în avans agenþilor econo-

sume drept avansuri în baza contractelor încheiate se va

mici ºi altor furnizori de bunuri, prestatori de servicii sau

efectua, de cãtre ordonatorii de credite, numai în momentul

de lucrãri realizate pe bazã de contracte încheiate în con-

în care sunt asigurate condiþiile pentru începerea realizãrii

diþiile legii.

obligaþiilor rezultând din aceste contracte, fiind interzisã uti-

(2) Ordonatorii de credite vor solicita garanþii din partea
beneficiarilor de avansuri care sã permitã, în cazul neexe-

lizarea sumelor în alte scopuri decât cele pentru care au
fost destinate ºi prevãzute în contractele încheiate.

executãrii necorespunzãtoare a

Art. 5. Ñ Pentru respectarea întocmai a prevederilor

acestuia, recuperarea avansurilor ºi repararea prejudiciilor

legale, sumele acordate drept avansuri sunt supuse contro-

aduse din imobilizarea unor fonduri publice.

lului financiar preventiv, precum ºi celorlalte reglementãri

cutãrii contractului sau

Art. 2. Ñ Acþiunile, categoriile de cheltuieli, criteriile,

privind efectuarea cheltuielilor din fonduri publice.

procedurile ºi limitele maxime privind acordarea de avan-

Art. 6. Ñ Prevederile prezentei hotãrâri se aplicã ºi în

suri din fonduri publice de cãtre ordonatorii de credite sunt

cazul agenþilor economici pentru acþiunile prevãzute în

stabilite în anexa care face parte integrantã din prezenta

anexã, finanþate din fonduri de la bugetul de stat, de la

hotãrâre.

bugetele locale sau din fondurile special constituite prin

Art. 3. Ñ (1) Ordonatorii de credite rãspund de legalitatea, necesitatea ºi oportunitatea acordãrii avansurilor, cât ºi

lege în afara acestor bugete, dupã caz, potrivit destinaþiei
pentru care au fost alocate.

de respectarea utilizãrii sumelor în raport cu destinaþia

Art. 7. Ñ La data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri

legalã, urmãrind la beneficiarii de avansuri respectarea ter-

se abrogã Hotãrârea Guvernului nr. 193/1995 privind acor-

menelor contractuale ºi efectuarea, trimestrial, a regularizã-

darea de avansuri pentru realizarea unor acþiuni ºi catego-

rilor în raport cu livrãrile sau prestãrile de servicii efectiv

rii de cheltuieli finanþate din fonduri publice, cu modificãrile

realizate.

ulterioare.

(2) În cursul lunii decembrie ordonatorii de credite vor
regulariza avansurile acordate beneficiarilor, astfel încât la

Art. 8. Ñ Prezenta hotãrâre rãmâne în vigoare pe toatã
durata aplicãrii bugetului de stat pe anul 1996.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu

Bucureºti, 21 mai 1996.
Nr. 368.
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ANEXÃ

ACÞIUNI, CATEGORII DE CHELTUIELI, CRITERII,
PROCEDURI ªI LIMITE MAXIME

privind acordarea de avansuri din fonduri publice

Acþiuni ºi categorii

Categorii, proceduri, limite maxime

de cheltuieli

de acordare a avansurilor

I. Achiziþii de bunuri
1. Achiziþii de bunuri pentru aprovizionarea cu

a) existenþa unor contracte ferme, cu respec-

caracter sezonier în cazul consumurilor

tarea prevederilor legale de achiziþii de

colective la instituþii publice

bunuri;
b) se pot acorda avansuri în limitã de pânã la
15% din valoarea contractului.

2. Achiziþii de bunuri din import necesare

a) existenþa unor contracte ferme, cu respec-

pentru desfãºurarea activitãþii instituþiilor

tarea procedurilor legale de achiziþii de

publice

bunuri;
b) se pot acorda avansuri în limitã de pânã la:
Ñ 30% din valoarea contractului pentru
bunuri cu caracter funcþional;
Ñ 10% din valoarea contractului pentru
bunuri cu caracter administrativ.

3. Achiziþii de bunuri de pe piaþa internã

a) existenþa unor contracte ferme, cu respec-

necesare pentru desfãºurarea activitãþii

tarea procedurilor legale de achiziþii de

instituþiilor publice

bunuri;
b) se pot acorda avansuri în limitã de pânã la
30% din valoarea contractului privind achiziþiile de bunuri pentru apãrarea naþionalã,
ordinea publicã ºi siguranþa naþionalã ºi în
limitã de pânã la 15% din valoarea contractului în cazul celorlalte instituþii publice.

4. Manuale ºcolare

a) existenþa unor contracte ferme, încheiate în
condiþiile legii;
b) se pot acorda avansuri în limitã de pânã la
70% din valoarea contractului pentru plata
anticipatã a materialelor ºi a manoperei
poligrafice.

5. Proteze ºi produse ortopedice

a) existenþa unor contracte ferme, încheiate în
condiþiile legii;
b) se pot acorda avansuri în limitã de pânã la
30% din valoarea contractului.

6. Medicamente din producþia internã

a) existenþa unor contracte ferme, încheiate în
condiþiile legii;
b) se pot acorda avansuri în limitã de pânã la
70% din valoarea contractului.
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Acþiuni ºi categorii

Categorii, proceduri, limite maxime

de cheltuieli

de acordare a avansurilor

II. Realizãri de lucrãri
1. Lucrãri de investiþii
Ñ Pentru proiectarea studiilor de prefezabi-

a) existenþa unor contracte ferme, încheiate în
condiþiile legii;

litate, a studiilor de fezabilitate, a proiec-

b) se pot acorda proiectanþilor avansuri în

tului tehnic, inclusiv a caietelor de sarcini,

limitã de pânã la 15% din valoarea contrac-

precum ºi a detaliilor de execuþie elabo-

telor de proiectare respective;

rate potrivit prevederilor legale
Ñ La deschiderea finanþãrii ºi începerii

c) se pot acorda executanþilor avansuri în

execuþiei lucrãrilor, cu respectarea preve-

limitã de pânã la 15% din valoarea prevã-

derilor legale pentru investiþiile finanþate

zutã în contract pentru primul an de exe-

din fonduri publice

cuþie a lucrãrilor;

Ñ Dupã deschiderea finanþãrii pe durata

d) se pot acorda executanþilor, lunar, avansuri

execuþiei lucrãrilor de investiþii ºi pânã

în limitã de pânã la 30% din valoarea pro-

la finalizarea acestora, cu respectarea

gramului lunar de execuþie, conform graficu-

duratelor de execuþie aprobate

lui anexat la contract.

2. Lucrãri de cercetare ºtiinþificã

a) existenþa unor contracte ferme, încheiate în
condiþiile legii;
b) se pot acorda avansuri la începutul fiecãrui
trimestru în limitã de pânã la 30% din
valoarea contractului aferent trimestrului.

3. Teme ºi acþiuni de cercetare ºtiinþificã finanþate sub formã de granturi

a) existenþa unor contracte ferme, încheiate în
condiþiile legii;
b) se pot acorda avansuri în limitã de pânã la
30% din valoarea grantului.

4. Lucrãri fundamentale urgente, propuse de
secþiile de profil ale Academiei Române
(Dicþionarul tezaur al limbii române; Dicþionarul general al literaturii române; Tratatul

a) existenþa unor contracte ferme, încheiate în
condiþiile legii;
b) se pot acorda avansuri în limitã de pânã la
70% din valoarea contractului.

de istorie a românilor; Dicþionarul etimologic
al limbii române; Micul dicþionar academic)
5. Lucrãri de cercetare pentru prospecþiuni
geologice

a) existenþa unor contracte ferme, încheiate în
condiþiile legii;
b) se pot acorda avansuri la începutul fiecãrui
trimestru în limitã de pânã la 30% din
valoarea contractului aferent trimestrului.

6. Cãrþi ºi publicaþii, inclusiv cãrþile ºi publicaþiile realizate prin comenzi de stat

a) existenþa unor contracte ferme, încheiate în
condiþiile legii;
b) se pot acorda avansuri în limitã de pânã la
30% din valoarea contractului pentru plata
anticipatã a materialelor ºi a manoperei
poligrafice.
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Acþiuni ºi categorii

Categorii, proceduri, limite maxime

de cheltuieli

de acordare a avansurilor

7. Formulare tipizate cu regim special, specifice în activitatea instituþiilor publice

a) existenþa unor contracte ferme, încheiate în
condiþiile legii;
b) se pot acorda avansuri în limitã de pânã la
30% din valoarea contractului pentru plata
anticipatã a materialelor ºi a manoperei
poligrafice.

III. Prestãri de servicii
1. Reparaþii curente ºi capitale la bunurile
aparþinând instituþiilor publice

a) existenþa unor contracte ferme, încheiate în
condiþiile legii;
b) se pot acorda avansuri în limitã de pânã la
20% din valoarea contractului.

2. Lucrãri privind îmbunãtãþirea infrastructurii în
transporturi

a) existenþa unor contracte ferme, încheiate în
condiþiile legii;
b) se pot acorda avansuri în limitã de pânã la
30% din valoarea programului lunar de execuþie, conform graficului anexat la contract.

3. Prestãri de servicii pentru organizarea participãrii la manifestãrile expoziþionale

a) existenþa unor contracte ferme, încheiate în
condiþiile legii;
b) se pot acorda avansuri în limitã de pânã la
30% din valoarea contractului.

4. Prestãri de servicii privind lucrãri de prospecþiuni geologice

a) existenþa unor contracte ferme, încheiate în
condiþiile legii;
b) se pot acorda avansuri la începutul fiecãrui
trimestru, în limitã de pânã la 25% din
valoarea contractului aferent trimestrului.

5. Trimiteri la tratament balnear ºi odihnã din
fondul de asigurãri sociale

a) existenþa unor contracte ferme, încheiate în
condiþiile legii;
b) se pot acorda avansuri la începutul fiecãrei
serii, în limitã de pânã la 25% din valoarea
contractului aferent seriei respective.

IV. Realizarea angajamentelor care decurg din contractele externe
încheiate în baza acordurilor ºi convenþiilor interguvernamentale
Realizarea de utilaje ºi lucrãri de construcþiimontaj contractate la extern în baza acordurilor

a) existenþa unor contracte ferme, încheiate în
condiþiile legii;

ºi convenþiilor interguvernamentale
b) se pot acorda avansuri în limitã de pânã la
30% din valoarea contractului.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea prealabilã în vederea recunoaºterii
persoanei juridice fãrã scop patrimonial
COOPERATIVE HOUSING FOUNDATION Ñ
Filiala din România
În temeiul art. 43 alin. 2 din Legea nr. 105/1992,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã, în vederea recunoaºterii prin hotãrâre judecãtoreascã, funcþionarea pe teritoriul României a filialei COOPERATIVE
HOUSING FOUNDATION, persoanã juridicã de drept privat, fãrã scop
patrimonial, cu sediul principal în 8300, Colesvilles Rd, Suite 420, Silver
Spring MD 20910, Statele Unite ale Americii.
Art. 2. Ñ Filiala din România a COOPERATIVE HOUSING
FOUNDATION va desfãºura activitãþi pentru realizarea proiectului, aprobat ºi
finanþat de Congresul S.U.A. pentru România, de îmbunãtãþire a condiþiilor
de locuit ale persoanelor fizice, prin acordarea de asistenþã organizaþiilor
neguvernamentale locale, constând în donaþii, asistenþã tehnicã ºi împrumuturi, pentru întãrirea capacitãþii acestora de a furniza, la rândul lor, servicii ºi
împrumuturi membrilor lor în vederea îmbunãtãþirii condiþiilor de viaþã.
Art. 3. Ñ Filiala are sediul în municipiul Timiºoara, str. Argeº nr. 7,
judeþul Timiº.
Art. 4. Ñ Filiala îºi va desfãºura activitatea cu respectarea legii
române, dupã obþinerea hotãrârii judecãtoreºti de recunoaºtere.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU

Contrasemneazã:
Ministrul lucrãrilor publice
ºi amenajãrii teritoriului,
Marin Cristea
Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei,
Valeriu Tabãrã
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu

Bucureºti, 21 mai 1996.
Nr. 372.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 109
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru autorizarea efectuãrii unor operaþiuni financiare
de cãtre Curtea Supremã de Justiþie
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Se autorizeazã Curtea Supremã de Justiþie sã
efectueze operaþiunile refuzate la vizã de Secþia de control preventiv a Curþii
de Conturi prin Decizia nr. 81 din 22 decembrie 1995.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Preºedintele Curþii Supreme
de Justiþie,
Gheorghe Uglean

Bucureºti, 24 mai 1996.
Nr. 376.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Amenajarea ºi extinderea pieþei
centrale din municipiul Dorohoi, 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 ”Amenajarea ºi extinderea pieþei centrale din municipiul Dorohoi,
judeþul BotoºaniÒ, prevãzuþi în anexa*) la prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la art. 1 se face
astfel:
Ð pentru Consiliul Local Dorohoi, din fondurile bugetului local ºi din alte
fonduri legal constituite cu aceastã destinaþie, conform listelor de investiþii
aprobate potrivit legii;
Ð pentru agenþii economici, 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, 24 mai 1996.
Nr. 377.
*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Canalizarea comunei Ghimbav,
judeþul BraºovÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de
investiþii ”Canalizarea comunei Ghimbav, judeþul BraºovÒ, 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, 24 mai 1996.
Nr. 378.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Bloc de locuinþe nr. 27
din bulevardul Griviþei, municipiul Braºov, judeþul BraºovÒ
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 nr. 27 din bulevardul Griviþei, municipiul Braºov,
judeþul BraºovÒ, prevãzuþi în anexa*) la prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la art. 1 se face
astfel:
Ð pentru locuinþe, amenajãri exterioare ºi alimentare cu gaze la bucãtãrii, din fondurile bugetului local ºi din alte fonduri legal constituite cu
aceastã destinaþie, conform listelor de investiþii aprobate potrivit legii;
Ð pentru reþelele tehnico-edilitare (alimentare cu apã, canalizare ºi
termoficare), din sursele proprii ale regiilor autonome ”ApaÒ Braºov ºi
”TermoÒ Braºov, 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, 24 mai 1996.
Nr. 379.
*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Îmbunãtãþirea alimentãrii
cu apã a comunei Valea Doftanei, satele Trãisteni ºi Teºila,
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 ”Îmbunãtãþirea alimentãrii cu apã a comunei Valea Doftanei, satele
Trãisteni ºi Teºila, 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, 24 mai 1996.
Nr. 380.
*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unei pãrþi dintr-un imobil
proprietate publicã a statului, situat în municipiul Bucureºti,
în administrarea Ministerului de Interne
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se transmite o parte din imobilul situat în municipiul
Bucureºti, Calea Rahovei nr. 2, sectorul 5, proprietate publicã a statului,
compusã din subsol ºi parter, în suprafaþã construitã de 579,97 m2, identificatã potrivit anexei la prezenta hotãrâre, din administrarea Consiliului Local
al Municipiului Bucureºti în administrarea Ministerului de Interne.
Art. 2. Ñ Predarea-preluarea pãrþii din imobilul prevãzut la 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
Ministru de interne,
Doru Ioan Tãrãcilã
Primarul general
al municipiului Bucureºti,
Crin Halaicu
Bucureºti, 24 mai 1996.
Nr. 381.
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ANEXÃ

DATELE DE IDENTIFICARE

a pãrþii din imobilul situat în municipiul Bucureºti,
care se transmite în administrarea Ministerului de Interne
Adresa imobilului

Bucureºti,
Calea Rahovei nr. 2,
sectorul 5

Persoana juridicã
de la care
se transmite

Consiliul Local al
Municipiului Bucureºti

Persoana juridicã
la care
se transmite

Ministerul
de Interne

Caracteristici tehnice

Clãdire: P + subsol parþial
• Suprafaþa construitã:
Ð 389,15 m2 Ñ parter
Ð 190,82 m2 Ñ subsol
• Suprafaþã desfãºuratã:
Ð 579,97 m2

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unui teren proprietate publicã a statului,
situat în municipiul Bucureºti,
în administrarea Bãncii Naþionale a României
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Terenul proprietate publicã a statului, în suprafaþã de
5.200 m2, situat în municipiul Bucureºti, str. Negru Vodã, careul 298, sectorul 3, identificat potrivit anexei, se transmite din administrarea Consiliului
Local al Municipiului Bucureºti în administrarea Bãncii Naþionale a României,
în vederea realizãrii sediului Institutului Bancar Român, cu respectarea dispoziþiilor legale în aceastã materie.
Art. 2. Ñ Predarea-preluarea terenului prevãzut la art. 1 se face pe
bazã de protocol încheiat între pãrþile interesate, în termen de 15 zile de la
data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
Art. 3. Ñ Anexa face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Guvernatorul Bãncii Naþionale
a României,
Mugur Isãrescu
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã

Bucureºti, 24 mai 1996.
Nr. 383.
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ANEXÃ

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului aferent construcþiei sediului Institutului Bancar Român
Adresa

Bucureºti,
str. Negru Vodã,
careul 298,
sectorul 3

Persoana juridicã
de la care
se transmite

Consiliul Local al
Municipiului Bucureºti

Persoana juridicã
la care se transmite
în administrare

Banca Naþionalã
a României

Caracteristici tehnice

A. Suprafaþa totalã: 5.200 m2
B. Vecinãtãþi:
Ñ NV: str. Negru Vodã,
l = 103,25 m
Ñ NE: alee adiacentã
bloc A5, l = 49,26 m
Ñ E: alee adiacentã bloc
A4, l = 46,72 m
Ñ S: alee adiacentã
blocuri A2, A3, l =
107,09 m
Ñ V: str. Negru Vodã,
l = 9,08 m

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind acordarea unui sprijin financiar din partea statului
pentru construirea Bisericii ”Naºterea Maicii Domnului
ºi Sfântul Prooroc IlieÒ din cartierul Alexandru cel Bun,
municipiul Iaºi
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã alocarea sumei de 100 milioane lei pentru completarea fondurilor proprii necesare construirii Bisericii ”Naºterea Maicii
Domnului ºi Sfântul Prooroc IlieÒ din cartierul Alexandru cel Bun, municipiul
Iaºi.
Art. 2. Ñ Suma prevãzutã la art. 1 se alocã prin Secretariatul de Stat
pentru Culte, din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului.
Art. 3. Ñ Ministerul Finanþelor va introduce modificãrile corespunzãtoare în bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte pe anul 1996.
Art. 4. Ñ Secretariatul de Stat pentru Culte ºi alte organe abilitate de
lege vor controla respectarea destinaþiei fondurilor alocate, potrivit
prevederilor art. 1 din prezenta hotãrâre.
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, 25 mai 1996.
Nr. 384.
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RECTIFICÃRI
În Ordinul ministrului de stat, ministrul finanþelor, nr. 320/1996, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 50 din 12 martie 1996, se face urmãtoarea rectificare:
Ñ În anexa nr. 1/3, poziþia 15, în loc de: ”15. T.V.A. DE DEDUS [(14)+(10)/100]Ò se va citi:
”15. T.V.A. DE DEDUS [(14)x(10)/100]Ò.
«

În anexa la Ordinul ministrului sãnãtãþii nr. 474/1996, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 68 din 4 aprilie 1996, se face urmãtoarea rectificare:
Ñ Între produsele: BRONCHICUM TROPFEN ºi CICLAMAT DE SODIU (pag. 19 ºi 20 din Monitorul
Oficial al României menþionat mai sus) se introduc urmãtoarele produse:
Denumirea produsului

Forma

Concentraþia

8 mg

Firma

ICCF

Þara

Dci

România

Bromhexinum

RO

BRONHOSOLVIN

compr.

RO

BUCOSEPT

compr.

Galenus Ñ S.R.L. România

Combinaþii

RO

BURETI COLAG. +

folii

Cerpi

România

Combinaþii

BUROVIN

compr. ext.

Sicomed

România

Combinaþii

CALÐCÐVITA

compr. eff.

Hoffmann la Roche Elveþia

Combinaþii

RO

CALCIU 200

compr. eff. 200 mg

Sicomed

România

Calcii gluconolactas

RO

CALCIU GRANULAT

granule

Meduman

România

Calcii gluconas

CALCIUM FORTE

suspensie

C.T. Arzneimittel

Germania

Calcium citrat

Sandoz Limited

India

Combinaþii

compr. eff. 500 mg

Sandoz

Elveþia

Combinaþii

compr. eff. 0,327 g+

Sandoz

Franþa

Combinaþii

compr. film

Largo Florida

U.S.A.

Combinaþii

sirop

Sterling

Anglia

Plante

V. GENTIANA
RO

VON CT
CALCIUM SANDOZ

22,8 g/
100 ml

sirop

2,16 g/
100 ml

CALCIUM SANDOZ
R FORTE
CALCIUM SANDOZ+
VIT. C 1000
CALCIUM WITH

+1 g+1 g

VIT. D
CALIFIG
(CALIFORNIA SYRUP)
RO

CALMOGASTRIN

compr.

Sicomed

România

Combinaþii

RO

CALMOTUSIN

sol. int.

5%

Biofarm

România

Clofedanolum

RO

CARBO MEDICINALIS

compr.

500 mg

Sicomed

România

Carbo medicinalis

RO

CARBOCIF

compr.

Sicomed

România

Combinaþii

RO

CARMOL

sol. ext.

Biofarm, Imeco

România

Combinaþii

RO

CARMOL

sol. ext.

S.C. ”ProgresulÒ

România

Combinaþii

RO

CAVIT 9 FORTE

tablete

Biofarm

România

Combinaþii

CEBION 1 G

compr. eff.

1 g

Merck

Germania

Acidum ascorbicum

CEBION 1 G CITRUS compr. eff.

1 g

BLUTORANGE
Merck

Germania

Acidum ascorbicum

CEBION PLUS CALCIU compr. eff.

Merck

Germania

Combinaþii

CEBION PLUS EISEN

compr. eff.

Merck

Germania

Combinaþii

CEBION PLUS

compr. eff.

Merck

Germania

Combinaþii

compr. eff.

Merck

Germania

Combinaþii

emplastru

Biogal

Ungaria

Parafarmaceutice

MAGNEZIU
CEBION PLUS
MINERAL
CENTERPLAST
S ADEZIV
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Denumirea produsului

CENTERPLAST

Forma

Concentraþia

emplastru

Firma

Þara

15
Dci

Biogal

Ungaria

Parafarmaceutice

WATERPROOF
CEVITIL

E.I.P.I.CO.

Egipt

Acidum ascorbicum

CHEWABLE VITAMINS compr.

compr. eff.

1 g

Super G

S.U.A.

Combinaþii

CHEWABLE

compr.

Super G

S.U.A.

Combinaþii

compr.

Stanley

Canada

Combinaþii

Canada

Combinaþii

Novopharm Ltd

Canada

Combinaþii

Gifrer Barbezat

Franþa

Chlorhexidinum

Ferrosan

Danemarca

Chlorhexidinum

VITAMINS IRON
CHILDREN
CHEWABLES IRON
CHILDREN

Pharma. Ltd
compr.

Stanley

CHEWABLES TABLET
CHILDRENÕS

Pharma. Ltd
compr. mast.

CHEWABLE VIT.
CE

CHLORHEXIDINE

sol. ext.

0,05%

CHLORHEXIDINE

sol. ext.

5%

GLUCONATE
RO

CHOLEOL

sol. int.

Aesculap

România

Combinaþii

RO

CHOLEOL

sol. int.

Galenus Ñ S.R.L. România

Combinaþii

Târgu Mureº

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

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.
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109/1996 conþine 16 pagini.

Preþul 352 lei

40.816

