PARTEA

Anul VIII Ñ Nr. 194

I

LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE

Marþi, 20 august 1996

SUMAR
Nr.

Pagina

684.

DECIZII
5.

Ñ Decizie privind convocarea Camerei Deputaþilor

674.

676.

677.

680.
681.

682.

683.

Ñ Hotãrâre privind repartizarea ºi acordarea unor
subvenþii ºi alocaþii bugetare aprobate pentru
Ministerul Industriilor prin bugetul de stat pe
anul 1996...................................................................

2Ð3

Hotãrâre privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetãrii prealabile în vederea declarãrii utilitãþii publice pentru lucrarea de interes naþional ”Parc
de gaze nr. 3 Totea ºi sondele 331, 359, 372, 360,
328 ºi 338 ToteaÒ, comuna Licurici, judeþul Gorj ........

4

Ñ Hotãrâre pentru modificarea anexei nr. 2 la
Hotãrârea Guvernului nr. 458/1994 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Învãþãmântului,
republicatã ................................................................

5

8

685.

Ñ Hotãrâre privind transmiterea unui teren situat
în municipiul Slobozia, judeþul Ialomiþa, în administrarea Ministerului de Interne ...................................

9

686.

Ñ Hotãrâre privind transmiterea unui imobil situat
în municipiul Constanþa, judeþul Constanþa, în administrarea Ministerului de Interne ..............................

10

Ñ Hotãrâre privind suportarea de cãtre Ministerul
Muncii ºi Protecþiei Sociale a cheltuielilor ocazionate de organizarea la Bucureºti, în perioada 12Ð14
septembrie 1996, a Reuniunii de experþi guvernamentali din Europa Centralã ºi de Est, de evaluare a implementãrii Platformei pentru Acþiune
adoptatã la cea de-a IV-a Conferinþã mondialã privind condiþia femeii, de la Beijing ...........................

11

Ñ Hotãrâre privind transmiterea unui imobil situat
în oraºul Moldova Nouã, judeþul Caraº-Severin, în
administrarea Ministerului de Interne .....................

11Ð12

Ñ Hotãrâre de modificare ºi completare a Hotãrârii
Guvernului nr. 293/1996 privind stabilirea preþurilor
minime garantate de achiziþie ºi a primelor ce se
acordã de la bugetul de stat la porcine ºi pãsãri
vii livrate pentru industrializare ºi la laptele de vacã
ºi de bivoliþã Ñ materie primã Ñ, precum ºi de
completare a Hotãrârii Guvernului nr. 555/1994 ....

12Ð13

Ñ Hotãrâre de modificare ºi completare a prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 294/1996 pentru aprobarea Normelor privind acordarea, utilizarea ºi
controlul utilizãrii primelor de la bugetul de stat pentru grâul pentru panificaþie, laptele de vacã cu 3,5%
grãsime ºi laptele de bivoliþã cu 7% grãsime Ñ
materie primã Ñ, porcine ºi pãsãri vii destinate
industrializãrii, precum ºi pentru viþeii obþinuþi de la
vacile ºi junincile însãmânþate artificial sau prin
montã cu reproducãtori atestaþi ...............................

14Ð15

687.

688.

Ñ Hotãrâre privind suplimentarea bugetului
Ministerului Culturii pe anul 1996 din Fondul de
rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului, pentru
aniversarea a 75 de ani de la primul spectacol al
Operei Naþionale Române din Bucureºti.................

5

Ñ Hotãrâre pentru modificarea Hotãrârii Guvernului
nr. 755/1994 ..............................................................

6

Ñ Hotãrâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiþii ”Modernizarea
sistemului de alimentare cu apã potabilã a oraºului Hârºova, judeþul ConstanþaÒ ..............................

6

Ñ Hotãrâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiþii ”Reþele de distribuþie a gazelor naturale în comuna Tomºani,
judeþul PrahovaÒ ........................................................

7

Ñ Hotãrâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiþii ”Alimentarea
cu apã ºi canalizarea oraºului Bãile Olãneºti, judeþul VâlceaÒ ................................................................

7

Pagina
Ñ Hotãrâre privind transmiterea unui teren situat
în municipiul Miercurea-Ciuc, judeþul Harghita, în
administrarea Ministerului de Interne .....................

2

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
653.

Nr.

700.

701.

2

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 194

DECIZII
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

DECIZIE
privind convocarea Camerei Deputaþilor
În temeiul art. 63 alin. (1) ºi (3) din Constituþia României,
Se convoacã Camera Deputaþilor în cea de-a doua sesiune ordinarã a
anului 1996, în ziua de 2 septembrie, ora 14,00.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

ADRIAN NÃSTASE
Bucureºti, 14 august 1996.
Nr. 5.

HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind repartizarea ºi acordarea unor subvenþii ºi alocaþii bugetare aprobate
pentru Ministerul Industriilor prin bugetul de stat pe anul 1996
În temeiul dispoziþiilor art. 43 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitãþilor economice de stat ca regii
autonome ºi societãþi comerciale,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ Se aprobã repartizarea, pentru societãþile
comerciale ”RomplumbÒ Ñ S.A. Baia Mare ºi ”BauxitaminÒ Ñ
S.A. Dobreºti, a sumelor prevãzute în anexele nr. 1 ºi 2 la
prezenta hotãrâre, reprezentând subvenþii pentru produsele
”plumb în plumb decupratÒ ºi, respectiv, ”bauxitã spãlatã,
uscatã, tip DobreºtiÒ, cu încadrare în prevederile din anexa
nr. 3/19 la Legea bugetului de stat pe anul 1996 nr.
29/1996.
Art. 2. Ñ Acordarea subvenþiilor pentru produsele prevãzute la art. 1 se face în temeiul dispoziþiilor art. 43 din
Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitãþilor economice de stat ca regii autonome ºi societãþi comerciale ºi
în conformitate cu criteriile ºi normele prevãzute în
Hotãrârea Guvernului nr. 82/1994 privind subvenþionarea
unor produse din industria cãrbunelui, minereurilor feroase,
neferoase, radioactive, rare ºi nemetalifere, precum ºi aprobarea criteriilor de fundamentare a subvenþiilor.
Art. 3. Ñ Alocaþia bugetarã de 6,1 miliarde lei, aprobatã
prin anexa nr. 3/19 la Legea bugetului de stat pe anul

1996 nr. 29/1996, pentru acoperirea parþialã a cheltuielilor
de protecþie ecologicã efectuate de Societatea Comercialã
”Uzina de Valorificare a Cenuºilor de PiritãÒ Ñ S.A. Turnu
Mãgurele, în conformitate cu prevederile Hotãrârii
Guvernului nr. 511/1994, se va acorda lunar, cumulat de
la începutul anului, în funcþie de livrãrile efective de produse rezultate din prelucrarea cenuºilor de piritã din lunile
expirate, iar pentru luna curentã, la nivelul livrãrilor realizate în luna precedentã, dar nu mai mult de 1/12 din programul anual de livrãri.
Alocaþia unitarã pe tona de cenuºã prelucratã pe anul
1996 este cea prevãzutã în anexa nr. 3.
Regularizarea în funcþie de livrãrile efective se va face
pe baza decontului anual definitiv.
Art. 4. Ñ Ministerul Industriilor ºi Ministerul Finanþelor
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.
Art. 5. Ñ Anexele nr. 1, 2 ºi 3 fac parte integrantã din
prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul industriilor,
Alexandru Stãnescu
p. Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Nicolae Constantinescu,
secretar de stat
Bucureºti, 9 august 1996.
Nr. 653.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind numirea Comisiei pentru efectuarea
cercetãrii prealabile în vederea declarãrii utilitãþii publice
pentru lucrarea de interes naþional ”Parc de gaze nr. 3 Totea
ºi sondele 331, 359, 372, 360, 328 ºi 338 ToteaÒ,
comuna Licurici, judeþul Gorj
În temeiul art. 9 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru
cauzã de utilitate publicã,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Se numeºte Comisia pentru efectuarea cercetãrii prealabile în vederea declarãrii utilitãþii publice pentru lucrarea de interes naþional
”Parc de gaze nr. 3 Totea ºi sondele 331, 359, 372, 360, 328 ºi 338
ToteaÒ, comuna Licurici, judeþul Gorj, potrivit anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul lucrãrilor publice
ºi amenajãrii teritoriului,
Marin Cristea
Ministrul industriilor,
Alexandru Stãnescu
Secretar de stat,
ºeful Departamentului pentru
Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 13 august 1996.
Nr. 674.

ANEXÃ

COMISIA

pentru efectuarea cercetãrii prealabile în vederea declarãrii utilitãþii
publice pentru lucrarea de interes naþional
”Parc de gaze nr. 3 Totea ºi sondele 331, 359, 372, 360, 328 ºi 338 ToteaÒ,
comuna Licurici, judeþul Gorj
Preºedinte: Criºan Victor Popescu, secretar de stat, Ministerul
Lucrãrilor Publice ºi Amenajãrii Teritoriului
Membri:
¥ Cristian Istodorescu, director general adjunct, Direcþia generalã strategia industriei energetice, petrol ºi gaze Ñ Ministerul Industriilor
¥ Vasile Popeanga, director general, Direcþia generalã a finanþelor
publice ºi controlului financiar de stat a judeþului Gorj, Ministerul Finanþelor
¥ Nicolae Mischie, preºedintele Consiliului Judeþean Gorj
¥ Nicolae Bãdescu, director, Direcþia de urbanism, amenajarea teritoriului ºi lucrãri publice din cadrul Consiliului Judeþean Gorj
¥ Constantin Orzan, director, Oficiul de cadastru ºi organizarea teritoriului al judeþului Gorj
¥ Ilie Calotescu, primarul comunei Licurici, judeþul Gorj.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotãrârea Guvernului
nr. 458/1994 privind organizarea ºi funcþionarea
Ministerului Învãþãmântului, republicatã
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Poziþia nr. 28 din capitolul A al anexei nr. 2 la
Hotãrârea Guvernului nr. 458/1994 privind organizarea ºi funcþionarea
Ministerului Învãþãmântului, republicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 148 din 15 iulie 1996, se modificã ºi va avea urmãtorul
cuprins:
”28. Universitatea ÇPetru MaiorÈ Târgu Mureº.Ò
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
p. Ministrul învãþãmântului,
Ecaterina Andronescu,
secretar de stat
Bucureºti, 13 august 1996.
Nr. 676.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii
pe anul 1996 din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia
Guvernului, pentru aniversarea a 75 de ani de la primul
spectacol al Operei Naþionale Române din Bucureºti
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se suplimenteazã bugetul Ministerului Culturii pe anul 1996
la capitolul ”Culturã, religie ºi acþiuni privind activitatea sportivã ºi de tineretÒ
cu suma de 200.000 mii lei din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia
Guvernului, pentru realizarea unei noi montãri a operei ”AidaÒ, ce va marca,
în cadrul unui proiect complex, aniversarea a 75 de ani de la primul spectacol al Operei Naþionale Române din Bucureºti.
Art. 2. Ñ Se autorizeazã Ministerul Finanþelor sã introducã modificãrile corespunzãtoare în bugetul de stat ºi în bugetul Ministerului Culturii pe
anul 1996.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul culturii,
Viorel Mãrginean
p. Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Nicolae Constantinescu,
secretar de stat
Bucureºti, 13 august 1996.
Nr. 677.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 755/1994
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Articolul 1 din Hotãrârea Guver nului nr. 755 din
31 octombrie 1994 privind interdicþia demnitarilor din administraþia publicã de
a face parte din adunãrile generale ale acþionarilor ºi din consiliile de administraþie ale agenþilor economici, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 320 din 17 noiembrie 1994, se modificã ºi va avea urmãtorul
cuprins:
”Art. 1. Ñ Se interzice ca miniºtrii, secretarii de stat, prefecþii ºi subprefecþii, precum ºi asimilaþii acestora sã facã parte din adunãrile generale
ale acþionarilor ºi, respectiv, din consiliile de administraþie ale societãþilor
comerciale cu capital majoritar de stat, cât ºi din consiliile de administraþie
ale regiilor autonome de interes naþional sau local, cu excepþia celor de la
bãncile comerciale cu capital majoritar de stat ºi de la Societatea
Comercialã ÇCompania Românã de PetrolÈ Ñ S.A.Ò
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul industriilor,
Alexandru Stãnescu
p. Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Nicolae Constantinescu,
secretar de stat
Bucureºti, 13 august 1996.
Nr. 680.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai
obiectivului de investiþii ”Modernizarea sistemului de
alimentare cu apã potabilã a oraºului Hârºova,
judeþul ConstanþaÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de
investiþii ”Modernizarea sistemului de alimentare cu apã potabilã a oraºului
Hârºova, judeþul ConstanþaÒ, 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
p. Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Nicolae Constantinescu,
secretar de stat
Bucureºti, 13 august 1996.
Nr. 681.
*) 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 Tomºani, 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 ”Reþele de distribuþie a gazelor naturale în comuna Tomºani, 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
p. Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Nicolae Constantinescu,
secretar de stat
Bucureºti, 13 august 1996.
Nr. 682.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai
obiectivului de investiþii ”Alimentarea cu apã ºi canalizarea
oraºului Bãile Olãneºti, 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 ºi canalizarea oraºului Bãile Olãneºti, 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
p. Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Nicolae Constantinescu,
secretar de stat
Bucureºti, 13 august 1996.
Nr. 683.
*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unui teren situat
în municipiul Miercurea-Ciuc, judeþul Harghita,
în administrarea Ministerului de Interne
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea, fãrã platã, a terenului, în suprafaþã
de 5 ha, situat în municipiul Miercurea-Ciuc, judeþul Harghita, identificat potrivit anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din patrimoniul
Societãþii Comerciale ”AgroprodcomÒ Ñ S.A. Miercurea-Ciuc în proprietatea
publicã a statului ºi în administrarea Ministerului de Interne.
Art. 2. Ñ Capitalul social al Societãþii Comerciale ”AgroprodcomÒ Ñ S.A.
Miercurea-Ciuc se diminueazã cu valoarea de inventar a terenului care se
transmite potrivit art. 1, reevaluatã.
Art. 3. Ñ Predarea-preluarea imobilului transmis se face pe bazã de
protocol încheiat între pãrþile interesate, în termen de 15 zile de la data
intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
p. Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Nicolae Constantinescu,
secretar de stat
Ministru de interne,
Doru Ioan Tãrãcilã
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 13 august 1996.
Nr. 684.

ANEXÃ

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului care se transmite în proprietatea publicã a statului
ºi în administrarea Ministerului de Interne
Localitatea
în care se
aflã terenul

Municipiul
Miercurea-Ciuc,
judeþul Harghita

Persoana juridicã
de la care se
transmite terenul

Persoana juridicã
la care se
transmite terenul

Societatea Comercialã Ministerul de Interne
”AgroprodcomÒ Ñ S.A.
Miercurea-Ciuc

Caracteristici tehnice

¥ Suprafaþa: 5 ha
¥ Teren situat în intravilanul
municipiului Miercurea-Ciuc
¥ Categoria de folosinþã a
terenului: arabil
¥ Teren situat în parcela
cadastralã nr.1.145
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unui teren situat
în municipiul Slobozia, judeþul Ialomiþa,
în administrarea Ministerului de Interne
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea terenului proprietate publicã a statului, în suprafaþã de 2.560 m2, situat în municipiul Slobozia, Aleea Parcului
nr. 1, judeþul Ialomiþa, din administrarea Consiliului Local al Municipiului
Slobozia, judeþul Ialomiþa, în administrarea Ministerului de Interne, pentru
Inspectoratul de Poliþie al Judeþului Ialomiþa, potrivit anexei care face parte
integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Predarea-preluarea terenului, transmis potrivit art.1, se face
pe bazã de protocol încheiat între pãrþile interesate, în termen de 30 de
zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
p. Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Nicolae Constantinescu,
secretar de stat
Ministru de interne,
Doru Ioan Tãrãcilã
Secretar de stat,
ºeful Departamentului pentru
Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 13 august 1996.
Nr. 685.

ANEXÃ

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului care se transmite în administrarea Ministerului de Interne
Locul unde este
situat terenul

Municipiul Slobozia,
Aleea Parcului nr. 1,
judeþul Ialomiþa

Persoana juridicã
de la care se
transmite

Persoana juridicã
la care se
transmite

Consiliul Local al
Ministerul de Interne
Municipiului Slobozia,
judeþul Ialomiþa

Caracteristici tehnice

¥ Suprafaþa: 2.560 m 2, cu
urmãtoarele vecinãtãþi:
Ð Nord Ñ domeniu public
(bazã sportivã);
Ð Sud Ð domeniu public
(parc);
Ð Est Ð Aleea Parcului;
Ð Vest Ð domeniu public
(stadion).
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unui imobil situat
în municipiul Constanþa, judeþul Constanþa,
în administrarea Ministerului de Interne
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea imobilului situat în municipiul
Constanþa, str. Dobrilã Eugeniu nr. 12, judeþul Constanþa, proprietate publicã
a statului, identificat potrivit anexei care face parte integrantã din prezenta
hotãrâre, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanþa în
administrarea Ministerului de Interne, pentru Inspectoratul de Poliþie al judeþului Constanþa.
Art. 2. Ñ Transmiterea imobilului prevãzut la art. 1 se face la valoarea de inventar a acestuia, rezultatã din evidenþele contabile.
Art. 3. Ñ Predarea-preluarea imobilului prevãzut la art. 1 se face prin
protocol încheiat între pãrþile interesate, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotãrâri.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
p. Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Nicolae Constantinescu,
secretar de stat
Ministru de interne,
Doru Ioan Tãrãcilã
Secretar de stat,
ºeful Departamentului pentru
Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 13 august 1996.
Nr. 686.

ANEXÃ

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite în administrarea Ministerului de Interne

Adresa imobilului

Municipiul Constanþa,
str. Dobrilã Eugeniu
nr. 12, judeþul
Constanþa

Persoana juridicã
de la care se
transmite imobilul

Persoana juridicã
la care se
transmite imobilul

Consiliul Local
al Municipiului
Constanþa

Ministerul de
Interne

Caracteristici tehnice

¥ Clãdire tip P:
Ñ suprafaþa
construitã: 272 m2
Ñ suprafaþa utilã: 229 m2
Ñ valoarea de inventar:
1.562.593 lei
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind suportarea de cãtre Ministerul Muncii
ºi Protecþiei Sociale a cheltuielilor ocazionate de organizarea
la Bucureºti, în perioada 12Ð14 septembrie 1996,
a Reuniunii de experþi guvernamentali din Europa Centralã
ºi de Est, de evaluare a implementãrii Platformei
pentru Acþiune adoptatã la cea de-a IV-a Conferinþã mondialã
privind condiþia femeii, de la Beijing
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã desfãºurarea, în perioada 12Ð14 septembrie
1996, în Bucureºti, a Reuniunii de experþi guvernamentali din Europa
Centralã ºi de Est, de evaluare a implementãrii Platformei pentru Acþiune
adoptatã la cea de-a IV-a Conferinþã mondialã privind condiþia femeii, de la
Beijing, în organizarea Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale.
Lucrãrile reuniunii se vor desfãºura la Palatul Parlamentului.
Art. 2. Ñ Cheltuielile pentru desfãºurarea acþiunii prevãzute la art. 1,
pentru un numãr de 125 de personalitãþi strãine, se suportã de cãtre
Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de stat,
ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Dan Mircea Popescu
p. Ministru de stat,
ministrul afacerilor externe,
Marin Mitriº,
secretar de stat
p. Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Nicolae Constantinescu,
secretar de stat
Bucureºti, 13 august 1996.
Nr. 687.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unui imobil situat
în oraºul Moldova Nouã, judeþul Caraº-Severin,
în administrarea Ministerului de Interne
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea imobilului, proprietate publicã a statului, compus din construcþii ºi terenul aferent, situat în oraºul Moldova
Nouã, str. Nicolae Bãlcescu nr. 99, judeþul Caraº-Severin, identificat potrivit
anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din administrarea
Regiei Autonome ÓIgoservÒ Moldova Nouã în administrarea Ministerului de
Interne, în vederea utilizãrii acestuia pentru desfãºurarea activitãþilor specifice
Grupului de pompieri Ñ Compania Moldova Nouã.
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Art. 2 Ñ Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1, reevaluat
potrivit Hotãrârii Guvernului nr. 500/1994 la data transmiterii, 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:
p. Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Nicolae Constantinescu,
secretar de stat
Ministru de interne,
Doru Ioan Tãrãcilã
Secretar de stat,
ºeful Departamentului pentru
Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 13 august 1996.
Nr. 688.

ANEXÃ
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului ºi a terenului aferent acestuia care se transmite
în administrarea Ministerului de Interne
Locul unde este
situat imobilul
care se transmite

Oraºul Moldova Nouã,
str. Nicolae Bãlcescu
nr. 99, judeþul
Caraº-Severin

Persoana juridicã
de la care
se transmite

Regia Autonomã
”IgoservÒ
Moldova Nouã

Caracteristici tehnice

Ñ Suprafaþa
construitã: 976 m2
Ñ Suprafaþa terenului
aferent: 1.708 m2

Valoarea
construcþiei,
calculatã potrivit
Hotãrârii Guvernului
nr. 500/1994

16.352.728 lei

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
de modificare ºi completare a Hotãrârii Guvernului nr. 293/1996
privind stabilirea preþurilor minime garantate de achiziþie ºi a primelor ce se acordã
de la bugetul de stat la porcine ºi pãsãri vii livrate pentru industrializare ºi la laptele de vacã
ºi de bivoliþã Ñ materie primã Ñ, precum ºi de completare a Hotãrârii Guvernului nr. 555/1994
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Anexa nr. 1 la Hotãrârea Guvernului
nr. 293/1996 se modificã ºi se înlocuieºte cu anexa la prezenta hotãrâre.

Art. 2. Ñ Agenþii economici care industrializeazã în
capacitãþi proprii lapte de vacã Ñ materie primã Ñ ºi
livreazã pe piaþa municipiului Bucureºti lapte de consum cu

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 194
1,8% grãsime primesc de la bugetul de stat o primã de
50 lei/litru, în mãsura în care nu beneficiazã, pentru cantitãþile respective, de prevederile art. 3 din Hotãrârea
Guvernului nr. 293/1996.
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Art. 3. Ñ Hotãrârea Guver nului nr. 293/1996, cu
modificãrile ºi completãrile aduse prin prezenta hotãrâre, se va republica în Monitorul Oficial al
României.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
p. Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei,
Alexandru Lãpuºan,
secretar de stat
p. Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Nicolae Constantinescu,
secretar de stat
Bucureºti, 16 august 1996.
Nr. 700.

ANEXÃ
PREÞURILE MINIME,

garantate, de achiziþie ºi primele acordate de la bugetul de stat
producãtorilor agricoli la porcine ºi pãsãri vii livrate pentru industrializare
Ñ lei/kg viu Ñ
Preþurile minime,
garantate,
de achiziþie
(inclusiv prima)

1. Porcine pentru tãiere STAS 12.512Ñ87
porcine de carne
Ñ grupa de greutate:
90Ñ100 kg viu
101Ñ110 kg viu
peste 110 kg viu
scroafe reformate, recondiþionate ºi vieri reformaþi,
castraþi ºi recondiþionaþi peste 110 kg viu
2. Pãsãri pentru tãiere STAS 6.997Ñ74
pui de gãinã:
Ñ clasa I, peste 1,450 kg viu
Ñ clasa a II-a, 1,251Ñ1,450 kg viu
Ñ clasa a III-a, 1,000Ñ1,250 kg viu
gãini:
Ñ clasa I, peste 2,000 kg viu
Ñ clasa a II-a, 1,700Ñ2,000 kg viu pentru rasele
grele ºi mixte ºi peste 1,300 kg viu pentru rasele
ouãtoare
cocoºi:
Ñ clasa I, peste 1,800 kg viu
Ñ clasa a II-a, 1,600Ñ1,800 kg viu
curcani ºi curci (broiler, tineret ºi adult)
a) broiler ºi tineret:
Ñ clasa I, peste 3,500 kg viu
Ñ clasa a II-a, 3,000Ñ3,500 kg viu
b) adulteÑcurci:
Ñ clasa I, peste 4,500 kg viu
Ñ clasa a II-a, 4,000Ñ4,500 kg viu
curcani:
Ñ clasa I, peste 6,000 kg viu
Ñ clasa a II-a, 5,000Ñ6,000 kg viu

din care:
prima de la
bugetul de stat

¥
¥
¥
¥
¥
¥

¥

4.500
4.700
4.500

1.650
1.650
1.650

4.500

1.650

4.200
4.000
3.800

1.350
1.350
1.350

3.800

1.350

3.600

1.350

3.800
3.600

1.350
1.350

4.200
4.000

1.350
1.350

3.800
3.600

1.350
1.350

3.800
3.600

1.350
1.350

Condiþia de livrare: loco producãtor, încãrcat în mijlocul de transport.

14

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 194
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
de modificare ºi completare a prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 294/1996
pentru aprobarea Normelor privind acordarea, utilizarea ºi controlul utilizãrii primelor
de la bugetul de stat pentru grâul pentru panificaþie, laptele de vacã cu 3,5% grãsime
ºi laptele de bivoliþã cu 7% grãsime Ñmaterie primã Ñ, porcine ºi pãsãri vii destinate
industrializãrii, precum ºi pentru viþeii obþinuþi de la vacile ºi junincile însãmânþate artificial
sau prin montã cu reproducãtori atestaþi
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Anexa nr. 4 la normele aprobate prin
Hotãrârea Guver nului nr. 294/1996 se modificã ºi
se înlocuieºte cu anexele nr. 1 ºi 2 la prezenta
hotãrâre.

Art. 2. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 294/1996, cu modificãrile ºi completãrile aduse prin hotãrârile Guver nului
nr. 501/1996 ºi nr. 588/1996, precum ºi prin prezenta hotãrâre, se va republica în Monitorul Oficial al României.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
p. Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei,
Alexandru Lãpuºan,
secretar de stat
p. Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Nicolae Constantinescu,
secretar de stat
Bucureºti, 16 august 1996.
Nr. 701.

ANEXA Nr. 1

AGENTUL ECONOMIC

Nr. ............ / ...................
DIRECÞIA GENERALÃ
PENTRU AGRICULTURÃ ªI ALIMENTAÞIE
A JUDEÞULUI ........................................

Verificat ºi avizat pentru suma
de ................................. lei
(cifre ºi litere)

Director general,
(data avizãrii)
DECONT JUSTIFICATIV

privind încasarea de la bugetul de stat a primelor pentru porcine ºi pãsãri vii,
conform Hotãrârii Guvernului nr. ........................./1996 pe luna ............................. 199 ......
Nr.
crt.

0

Produsul

U.M.

1

2

1. Porcine pentru tãiere
STAS 12.512Ð87
în greutate de:
Ñ 90Ð100 kg viu
Ñ 101Ð110 kg viu
Ñ peste 110 kg viu
(inclusiv scroafe
ºi vieri recondiþionaþi)

Cantitatea
totalã preluatã,
industrializatã
ºi livratã
la fondul
de consum

Prima
de la bugetul
de stat
(lei/U.M.)

Valoarea totalã
a primei
(col. 3 x col. 4)
(mii lei)

3

4

5

kg viu
kg viu

1.650
1.650

kg viu

1.650

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 194
0

1

2

2. Pãsãri vii pentru tãiere
STAS 6.997Ð74 conform
Hotãrârii Guvernului
nr. 735/1995

3

15

4

kg viu

5

1.350

Director,

Contabil-ºef,

ANEXA Nr. 2

AGENTUL ECONOMIC

Nr. ............ / ...................
DIRECÞIA GENERALÃ
PENTRU AGRICULTURÃ ªI ALIMENTAÞIE
A JUDEÞULUI ........................................

Verificat ºi avizat pentru suma
de .................................
Director general,
(data avizãrii)

DECONT JUSTIFICATIV

privind prima ce se acordã de la bugetul de stat pentru lapte de consum
cu 1,8 % grãsime, livrat în municipiul Bucureºti
Agentul economic
care comercializeazã
lapte de consum
în municipiul Bucureºti,
primit din judeþe

Cantitatea
vândutã populaþiei
de agentul economic
comerciant din Bucureºti
Ñ litri Ñ

Prima
aprobatã
Ñ lei/litru Ñ

Prima de încasat
(col. 2 x col. 1)
Ñ lei Ñ

A

1

2

3

50

Director,

Contabil-ºef,

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. 194/1996 conþine 16 pagini.

Preþul 384 lei
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