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DECRETE
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea medaliei ”Crucea comemorativã
a celui de-al doilea rãzboi mondial, 1941Ð1945Ò
În temeiul art. 94 lit. a) din Constituþia României ºi al prevederilor
Legii nr. 68/1994 privind înfiinþarea medaliei ”Crucea comemorativã a celui
de-al doilea rãzboi mondial, 1941Ð1945Ò,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Pentru serviciile militare aduse statului român în timpul
celui de-al doilea rãzboi mondial, se conferã medalia ”Crucea comemorativã
a celui de-al doilea rãzboi mondial, 1941Ð1945Ò persoanelor prevãzute în
anexa*) la prezentul decret.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

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

NICOLAE VÃCÃROIU
Bucureºti, 10 octombrie 1996.
Nr. 497.
*) Anexa se publicã ulterior.

HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea efectuãrii unui schimb de imobile proprietate de stat din municipiul Urziceni,
judeþul Ialomiþa
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã efectuarea urmãtorului schimb de
imobile proprietate de stat, situate în municipiul Urziceni,
judeþul Ialomiþa:
a) imobilul compus din teren în suprafaþã de 2.307,70 m2
ºi construcþii în suprafaþã de 272 m2, situat în municipiul
Urziceni, str. Mihai Viteazul nr. 39, judeþul Ialomiþa, se transmite din administrarea Ministerului Justiþiei în administrarea
Ministerului Învãþãmântului;

b) imobilul compus din teren în suprafaþã de 2.195 m2
ºi construcþii în suprafaþã de 880,81 m2, situat în municipiul
Urziceni, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 9, judeþul Ialomiþa,
se transmite din administrarea Ministerului Învãþãmântului în
administrarea Ministerului Justiþiei, în schimbul imobilului
prevãzut la lit. a), spre a fi folosit ca sediu pentru
Judecãtoria Urziceni, judeþul Ialomiþa.
Art. 2. Ñ Predarea-preluarea imobilelor prevãzute la
art. 1 se face prin protocol încheiat între pãrþile interesate.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
p. Ministrul învãþãmântului,
Ecaterina Andronescu,
secretar de stat
p. Ministrul justiþiei,
Adrian Duþã,
secretar de stat
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 7 octombrie 1996.
Nr. 912.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea, fãrã platã, a unor imobile situate
în municipiul Giurgiu, judeþul Giurgiu,
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 unor imobile compuse
din construcþii ºi terenul aferent, situate în municipiul Giurgiu, aleea Chimiei
nr. 1, judeþul Giurgiu, având datele de identificare prevãzute în anexa care
face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din patrimoniul Societãþii
Comerciale ”VerachimÒ Ñ S.A. Giurgiu în proprietatea publicã a statului ºi
în administrarea Ministerului de Interne.
Art. 2. Ñ Capitalul social al Societãþii Comerciale ”VerachimÒ Ñ S.A.
Giurgiu se diminueazã cu valoarea de inventar a imobilelor transmise potrivit art. 1.
Art. 3. Ñ Predarea-preluarea imobilelor prevãzute la art. 1 se face la
valoarea de inventar, pe bazã de protocol încheiat între cele douã pãrþi, în
termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotãrâri.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de interne,
Doru Ioan Tãrãcilã
Ministrul industriilor,
Alexandru Stãnescu
p. Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Nicolae Constantinescu,
secretar de stat
Bucureºti, 7 octombrie 1996.
Nr. 913.

ANEXÃ
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor care se transmit, fãrã platã, în administrarea Ministerului de Interne
Adresa imobilelor

Municipiul Giurgiu,
Platforma nr. 1,
aleea Chimiei nr. 1,
judeþul Giurgiu

Persoana juridicã
de la care se transmit
imobilele

Societatea Comercialã
”VerachimÒ Ñ S.A.
Giurgiu

Persoana juridicã
la care se transmit
imobilele

Ministerul de Interne

Caracteristici tehnice

Clãdiri

¥ Pavilion administrativ
(S+P+3E)
Ð Suprafaþa construitã:
Ð 196,8 m2
Ð Suprafaþa desfãºuratã:
Ð 787,2 m2
¥ Corp de legãturã
(P+1E)
Ð Suprafaþa construitã:
Ð 142 m2
Ð Suprafaþa desfãºuratã:
Ð 284 m2
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Adresa imobilelor

Persoana juridicã
de la care se transmit
imobilele

Persoana juridicã
la care se transmit
imobilele

Caracteristici tehnice

¥ Pavilion laboratoare
(P+3E)
Ð Suprafaþa construitã:
Ð 804,1 m2
Ð Suprafaþa desfãºuratã:
Ð 3.216,4 m2
Total: Suprafaþa

construitã: 1.142,9 m2
Total: Suprafaþa desfãºuTotal: ratã: 4.287,6 m2
Teren

Ð
Ð
Ð
Ð

Suprafaþa: 120.872 m2
(include ºi terenul pe
care sunt construite
clãdirile)

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unui imobil, proprietate publicã a statului, în administrarea
Camerei de Comerþ ºi Industrie Timiºoara
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea imobilului, proprietate
publicã a statului, situat în municipiul Timiºoara, Piaþa
Victoriei nr. 3, judeþul Timiº, compus din contrucþie ºi terenul aferent, identificat potrivit anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din administrarea Consiliului
Judeþean Timiº în administrarea Camerei de Comerþ ºi

Industrie Timiºoara, pentru a fi utilizat ca sediu ºi spaþiu
de desfãºurare a activitãþii acesteia.
Art. 2. Ñ Predarea-preluarea imobilului prevãzut la art.
1, precum ºi drepturile ºi obligaþiile celor douã pãrþi se stabilesc prin protocol ce urmeazã a se încheia în termen de
30 de zile de la data publicãrii prezentei hotãrâri în
Monitorul Oficial al României.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
p. Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Nicolae Constantinescu,
secretar de stat
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 7 octombrie 1996.
Nr. 914.
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ANEXÃ

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite în administrarea Camerei de Comerþ ºi Industrie Timiºoara
Adresa imobilului

Persoana juridicã
de la care se transmite
imobilul

Municipiul Timiºoara, Consiliul Judeþean
Piaþa Victoriei nr. 3, Timiº
judeþul Timiº

Persoana juridicã
la care se transmite
imobilul

Caracteristici tehnice

Camera de Comerþ
ºi Industrie Timiºoara

¥
¥
¥
¥

Imobil înscris în Cartea
funciarã 226 Timiºoara,
nr. topografic 203
Corp clãdire compus
din subsol, parter ºi
5 etaje ºi terenul aferent în suprafaþã totalã
de 930 m2

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unui imobil în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea imobilului, proprietate
publicã a statului, compus din clãdire ºi terenul aferent,
situat în municipiul Giurgiu, str. Bucureºti nr. 49, judeþul
Giurgiu, identificat conform anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din administrarea Ministerului

Învãþãmântului în administrarea Consiliului Local al
Municipiului Giurgiu, pentru a fi folosit ca sediu al primãriei.
Art. 2. Ñ Predarea-preluarea imobilului prevãzut la
art. 1 se face prin protocol încheiat între pãrþile interesate,
la valoarea de inventar din evidenþele contabile, în termen
de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
p. Ministrul învãþãmântului,
Ecaterina Andronescu,
secretar de stat
Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 7 octombrie 1996.
Nr. 915.
ANEXÃ
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu
Adresa imobilului

Municipiul Giurgiu
str. Bucureºti nr. 49,
colþ cu bd. C.F.R.,
judeþul Giurgiu

Persoana juridicã

Persoana juridicã

de la care se transmite

la care se transmite

imobilul

imobilul

Ministerul Învãþãmântului

Consiliul Local
al Municipiului Giurgiu

Caracteristici tehnice

¥ Clãdire: subsol, parter,
¥ et. 1, et. 2:
Ð suprafaþa construitã:
Ð 799 m2;
Ð terenul aferent:
1.014 m2
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unor apartamente din patrimoniul
Regiei Autonome ”LocatoÒ în administrarea
Ministerului Afacerilor Externe
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea, fãrã platã, din patrimoniul Regiei
Autonome ”LocatoÒ în administrarea Ministerului Afacerilor Externe, ca locuinþe de intervenþie, a apartamentelor din municipiul Bucureºti, împreunã cu
terenul aferent, conform anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Patrimoniul Regiei Autonome ”LocatoÒ se diminueazã cu
valoarea de inventar a apartamentelor menþionate la art. 1.
Art. 3. Ñ Predarea-preluarea apartamentelor prevãzute în anexa la
prezenta hotãrâre se va face pe bazã de protocol încheiat între Regia
Autonomã ”LocatoÒ ºi Ministerul Afacerilor Externe.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
p. Ministru de stat,
ministrul afacerilor externe,
Lazãr Comãnescu,
secretar de stat
p. Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Nicolae Constantinescu,
secretar de stat

Bucureºti, 7 octombrie 1996.
Nr. 916.

LISTA

apartamentelor transferate fãrã platã din patrimoniul Regiei Autonome ”LocatoÒ
în administrarea Ministerului Afacerilor Externe
Nr.
crt.

Adresa apartamentelor

Etajul

Apartamentul

Numãr
de camere

1. Str. Icoanei nr. 110, sectorul 2

10

31

2

2. Str. Icoanei nr. 110, sectorul 2

9

28

2

3. Str. Icoanei nr. 110, sectorul 2

9

29

2

4. Str. Icoanei nr. 110, sectorul 2

8

26

2

5. Str. Icoanei nr. 110, sectorul 2

7

23

2

6. Str. Icoanei nr. 110, sectorul 2

6

20

2

7. Str. Icoanei nr. 110, sectorul 2

6

19

2

8. Str. Icoanei nr. 110, sectorul 2

4

13

2
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unei pãrþi dintr-un imobil situat
în municipiul Slobozia, judeþul Ialomiþa,
în administrarea Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea, fãrã platã, a unei pãrþi din clãdirea
situatã în municipiul Slobozia, bd. Matei Basarab, bloc F1, judeþul Ialomiþa,
împreunã cu terenul aferent, având datele de identificare prevãzute în anexa
care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din patrimoniul Societãþii
Comerciale ”ComindÒ Ñ S.A. Slobozia în proprietatea publicã a statului ºi în
administrarea Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale.
Art. 2. Ñ Capitalul social deþinut de Fondul Proprietãþii de Stat la
Societatea Comercialã ”ComindÒ Ñ S.A. Slobozia se diminueazã cu valoarea clãdirii ºi a terenului aferent care se transmit potrivit art. 1, actualizatã
conform Hotãrârii Guvernului nr. 500/1994.
Art. 3. Ñ Predarea-preluarea bunurilor prevãzute la art. 1 se face pe
bazã de protocol încheiat între pãrþi, în termen de 30 de zile de la intrarea
în vigoare a prezentei hotãrâri.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de stat,
ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Dan Mircea Popescu
Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 7 octombrie 1996.
Nr. 917.

ANEXÃ
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite, fãrã platã, în administrarea
Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale
Adresa imobilului

Municipiul Slobozia,
bd. Matei Basarab,
bloc F1,
judeþul Ialomiþa

Persoana juridicã
de la care se transmite
imobilul

S.C. ”ComindÒ Ñ S.A.
Slobozia,
judeþul Ialomiþa

Persoana juridicã
la care se transmite
imobilul

Ministerul Muncii
ºi Protecþiei Sociale,
pentru activitatea
Inspectoratului de stat
pentru protecþia
muncii al judeþului
Ialomiþa

Caracteristici tehnice

¥ Bloc F1 parter (în clã¥ dire P+8E)
Ñ Suprafaþa construitã:
Ñ 206 m2
Ñ Valoarea de inventar
Ñ conform Hotãrârii
Ñ Guvernului nr. 500/1994:
Ñ 86.880,5 mii lei
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind alocarea unor fonduri din bugetul de stat pe anul 1996
pentru obiectivul de investiþii ”Alimentarea cu apã
a municipiului Drobeta -Turnu Severin din sursa Bârza-Topleþ,
judeþul MehedinþiÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã suplimentarea transferurilor din bugetul de stat
pentru investiþii, la judeþul Mehedinþi, cu suma de 1.500 milioane lei, din
Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului, prevãzut în bugetul de
stat pe anul 1996, pentru obiectivul de investiþii ”Alimentarea cu apã a municipiului Drobeta-Turnu Severin din sursa Bârza-Topleþ, judeþul MehedinþiÒ.
Art. 2. Ñ Ministerul Finanþelor va introduce modificãrile corespunzãtoare în structura 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, 7 octombrie 1996.
Nr. 918.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind alocarea unor fonduri din bugetul de stat pe anul 1996
pentru finalizarea lucrãrilor la obiectivul de investiþii
”Dezvoltarea alimentãrii cu apã a municipiului Slobozia,
judeþul IalomiþaÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã suplimentarea transferurilor din bugetul de stat
pentru investiþii, la judeþul Ialomiþa, cu suma de 700 milioane lei, din Fondul
de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe
anul 1996, pentru finalizarea lucrãrilor la obiectivul de investiþii ”Dezvoltarea
alimentãrii cu apã a municipiului Slobozia, judeþul IalomiþaÒ.
Art. 2. Ñ Se autorizeazã Ministerul Finanþelor sã introducã modificãrile
corespunzãtoare în structura 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, 7 octombrie 1996.
Nr. 919.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind alocarea unor fonduri din bugetul de stat pe anul 1996
pentru finanþarea obiectivului de investiþii ”Extinderea
ºi amenajarea sãlii de culturã ÇParcÈ din oraºul Pucioasa,
judeþul DâmboviþaÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe
salarii cu suma de 500 milioane lei, la judeþul Dâmboviþa, din Fondul de
rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe
anul 1996, pentru finanþarea obiectivului de investiþii ”Extinderea ºi amenajarea sãlii de culturã ÇParcÈ din oraºul Pucioasa, judeþul DâmboviþaÒ.
Art. 2. Ñ Ministerul Finanþelor va introduce modificãrile corespunzãtoare în volumul ºi structura 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, 7 octombrie 1996.
Nr. 920.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind alocarea unor fonduri din bugetul de stat pe anul 1996
pentru obiectivul de investiþii ”Extindere cãmin-spital
bolnavi cronici neuropsihici Gura Ocniþei, judeþul DâmboviþaÒ
În temeiul prevederilor art. 20 lit. b) 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 Se aprobã suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe
salarii, pentru judeþul Dâmboviþa, cu suma de 300 milioane lei, din Fondul
de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe
anul 1996, pentru finanþarea obiectivului de investiþii ”Extindere cãmin-spital
bolnavi cronici neuropsihici Gura Ocniþei, judeþul DâmboviþaÒ.
Art. 2. Ñ Ministerul Finanþelor va introduce modificãrile corespunzãtoare în volumul ºi structura 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, 7 octombrie 1996.
Nr. 921.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Alimentarea cu apã
a comunei Blãjani, 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 ”Alimentarea cu apã a comunei Blãjani, 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, 7 octombrie 1996.
Nr. 922.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Autobaza Alexandru Obregia Ñ
66 autobuze simple BucureºtiÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de
investiþii ”Autobaza Alexandru Obregia Ñ 66 autobuze simple BucureºtiÒ,
prevãzuþi în anexa*) la prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la art. 1 se face
din surse proprii, din alte fonduri legal constituite cu aceastã destinaþie ºi, în
completare, de la bugetul 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, 7 octombrie 1996.
Nr. 923.
*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Modernizarea drumului comunal
DC 54 Ungureni din comuna Cupºeni, 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 DC 54 Ungureni din comuna
Cupºeni, 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, 7 octombrie 1996.
Nr. 924.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Alimentarea cu apã a comunei
Ciacova, satele Cebza ºi Ghilad, 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 ”Alimentarea cu apã a comunei Ciacova, satele Cebza ºi Ghilad,
judeþul TimiºÒ, 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, 7 octombrie 1996.
Nr. 925.
*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Modernizarea drumului comunal
Cacica-Soloneþu Nou din comuna Cacica, judeþul SuceavaÒ
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 Cacica-Soloneþu Nou din comuna
Cacica, judeþul SuceavaÒ, 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, 7 octombrie 1996.
Nr. 926.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Modernizarea drumului comunal
DC 183 Ciacova-Ghilad, 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 ”Modernizarea drumului comunal DC 183 Ciacova-Ghilad, judeþul
TimiºÒ, 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, 7 octombrie 1996.
Nr. 927.
*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Alimentarea cu apã a comunei
C.A. Rosetti, 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 a comunei C.A. Rosetti, judeþul TulceaÒ, 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, 7 octombrie 1996.
Nr. 928.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Alimentarea cu apã potabilã
a satelor Gârbovãþ, Ghidigeni, Tãlpigi ºi Slobozia Corni
din comuna Ghidigeni, 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 ”Alimentarea cu apã potabilã a satelor Gârbovãþ, Ghidigeni, Tãlpigi
ºi Slobozia Cor ni din comuna Ghidigeni, 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, 7 octombrie 1996.
Nr. 929.
*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.
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ACTE ALE COMISIEI NAÞIONALE
A VALORILOR MOBILIARE
COMISIA NAÞIONALÃ A VALORILOR MOBILIARE

ORDIN
pentru aprobarea Regulamentului nr. 14/1996
cu privire la desfãºurarea activitãþilor de compensare, depozitare ºi decontare de cãtre terþi
În baza prevederilor art. 6, 14, 34, 98 ºi 101 din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare ºi bursele de valori
ºi luând în considerare dispoziþiile art. 24 din Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancarã ºi ale art. 20 din Legea nr.
47/1991 privind constituirea, organizarea ºi funcþionarea societãþilor comerciale din domeniul asigurãrilor,
în temeiul Hotãrârii Parlamentului României nr. 17/1994,
Preºedintele Comisiei Naþionale a Valorilor Mobiliare emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Pe data prezentului ordin se aprobã
Regulamentul nr. 14/1996 ºi se dispune publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României.

Art. 2. Ñ Departamentul reglementarea pieþei ºi intermediere financiarã ºi Departamentul logistic vor asigura
aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

p. Preºedintele Comisiei Naþionale a Valorilor Mobiliare,
Emilian Popescu Moscu,
comisar
Bucureºti, 4 octombrie 1996.
Nr. 26.

REGULAMENT
cu privire la desfãºurarea activitãþilor de compensare, depozitare ºi decontare de cãtre terþi
Art. 1. Ñ Un agent de compensare ºi decontare colectivã, denumit în continuare agent custode, reprezintã oricare
dintre entitãþile enumerate la art. 2, care desfãºoarã, în
numele ºi în contul clienþilor lor, persoane fizice sau juridice române sau strãine, urmãtoarele operaþiuni:
1. pãstreazã în custodie valori mobiliare într-un cont
separat în numele fiecãrui client;
2. livreazã ºi primeºte valori mobiliare la/de la o societate de compensare, decontare ºi depozitare autorizatã de
Comisia Naþionalã a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), în
scopul decontãrii tranzacþiilor;
3. pãstreazã fondurile bãneºti legate de tranzacþiile cu
valori mobiliare într-un cont separat, în numele fiecãrui
client;
4. elibereazã ºi primeºte fonduri bãneºti pe baza
instrucþiunilor primite de la o societate de compensare,
decontare ºi depozitare colectivã autorizatã de C.N.V.M., în
scopul decontãrii tranzacþiilor;
5. opereazã cereri de transfer la un registru independent autorizat de C.N.V.M., în numele clienþilor sãi;
6. trimite rapoarte clienþilor ºi primeºte instrucþiuni de la
aceºtia în scopul de a asigura un proces de decontare
exact ºi eficient;
7. oferã asistenþã clienþilor sãi în colectarea ºi distribuirea informaþiilor cu privire la adunãrile generale ºi alte activitãþi ale emitenþilor, precum ºi în legãturã cu participarea,
pe baza procurilor speciale, la adunãrile generale ale emitenþilor, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societãþile comerciale ºi a reglementãrilor C.N.V.M.;
ºi
8. efectueazã operaþiuni de colectare ºi platã a dividendelor, a dobânzilor ºi a oricãror alte beneficii acordate de
emitenþi deþinãtorilor de valori mobiliare, clienþi ai agentului
custode.
În cuprinsul prezentului regulament, prin cont separat se
înþelege un cont deschis de un agent custode, unde sunt
înregistrate numai fondurile bãneºti ºi/sau valorile mobiliare

aparþinând unui anumit client al sãu, distinct de fondurile
ºi/sau valorile mobiliare aparþinând agentului custode sau
celorlalþi clienþi ai agentului custode.
Art. 2. Ñ Orice bursã de valori mobiliare, societate de
valori mobiliare, societate bancarã ºi orice altã instituþie de
credit reglementatã prin Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancarã ºi care are în obiectul de activitate compensarea ºi decontarea tranzacþiilor cu valori mobiliare ºi
pãstrarea valorilor mobiliare, societate de asigurare ºi orice
altã entitate autorizatã în acest scop de C.N.V.M., poate
acþiona ca agent custode, dacã respectã prevederile acestui regulament.
Art. 3. Ñ Agentul custode va înainta societãþii de compensare, decontare ºi depozitare colectivã, prin intermediul
cãreia realizeazã compensarea ºi decontarea tranzacþiilor,
fiecare contract încheiat între el ºi clienþii sãi, referitor la
desfãºurarea operaþiunilor de compensare, decontare ºi
depozitare colectivã. Alãturi de alte clauze, contractul va
specifica perioada de timp ºi modalitãþile în care fiecare
parte contractantã va comunica informaþiile necesare pentru
a asigura o decontare eficientã, incluzând: tranzacþiile efectuate de client, rapoartele cu privire la contul de valori
mobiliare ºi contul de numerar ºi rapoartele de decontare.
Contractul va cuprinde, de asemenea, obligaþiile de livrare
ale clientului, obligaþiile fiecãrei pãrþi, în cazul în care clientul nu efectueazã livrarea la timp sau în cantitate suficientã, respectiv agentul custode nu efectueazã la timp
transferul fondurilor bãneºti ºi/sau valorilor mobiliare, ºi rãspunderea fiecãrei pãrþi, în eventualitatea unor erori sau
omisiuni în comunicarea de informaþii privind depozitarea
valorilor mobiliare, compensarea ºi decontarea tranzacþiilor
cu valori mobiliare.
Art. 4. Ñ Contractul încheiat între agentul custode ºi
clienþii sãi va stipula în mod expres cã, pe întreagã duratã
a contractului, fondurile bãneºti ºi valorile mobiliare existente în contul de custodie al fiecãrui client nu sunt ºi nu
vor deveni proprietatea agentului custode.
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Art. 5. Ñ Agentul custode este rãspunzãtor pentru
decontarea printr-o societate de compensare, decontare ºi
depozitare autorizatã de C.N.V.M. a tuturor tranzacþiilor
care au loc în baza contractului dintre pãrþi ºi nu îºi poate
delega aceastã responsabilitate.
Art. 6. Ñ Orice societate bancarã sau instituþie de credit
reglementatã prin Legea nr. 33/1991 trebuie sã-ºi separe
activitãþile sale ca agent custode de activitãþile curente ale
societãþii bancare/instituþiei de credit pentru a garanta cã:
1. C.N.V.M. are acces nelimitat pentru a controla evidenþele ºi înregistrãrile referitoare la activitãþile sale ca
agent custode.
2. Fondurile bãneºti ºi valorile mobiliare, care fac obiectul activitãþii de decontare ºi depozitare colectivã, sunt
separate de cele ale societãþii bancare ºi nu sunt obiect al
nici unei garanþii, compensaþii sau proceduri de executare
silitã, ca rezultat al activitãþii curente a societãþii bancare
sau a instituþiei de credit respective. În cazul în care anumite valori mobiliare ºi/sau fonduri bãneºti sunt folosite de
un client pentru a garanta obligaþiile sale faþã de societatea
bancarã sau faþã de terþe persoane, asemenea fonduri
bãneºti ºi/sau valori mobiliare vor fi transferate din conturile
de custodie în conturile prin care se deruleazã activitatea
curentã a societãþii bancare/instituþiei de credit.
Art. 7. Ñ Activitatea agenþilor custode este supusã autorizãrii, reglementãrii ºi controlului de cãtre C.N.V.M.
În cazul în care agentul custode este supus reglementãrii ºi controlului exercitate de altã autoritate publicã,
C.N.V.M. va colabora cu aceasta în vedere supravegherii
în comun a activitãþii de custodie a agentului respectiv ºi
pentru evitarea suprapunerilor de compentenþe.
Art. 8. Ñ În vederea obþinerii autorizaþiei de la
C.N.V.M., un agent custode, altul decât o societate bancarã
sau o instituþie de credit, trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii:
1. în cazul în care agentul custode este o societate de
valori mobiliare, sã respecte condiþiile cerute pentru autorizarea ºi funcþionarea acesteia, stabilite prin Regulamentul
C.N.V.M. nr. 3/1996 privind autorizarea ºi exercitarea intermedierii de valori mobiliare;
2. în cazul altor persoane juridice ale cãror autorizare ºi
funcþionare sunt reglementate de C.N.V.M. prin regulamente
sau instrucþiuni, sã respecte condiþiile de autorizare ºi funcþionare stabilite prin reglementãrile respective;
3. în cazul societãþilor de asigurare, sã respecte condiþiile de autorizare ºi funcþionare stabilite prin reglementãrile
aplicabile acestora;
4. în cazul altor entitãþi autorizate de C.N.V.M. ca agenþi
custode, sã menþinã permanent un nivel minim al capitalului net de 600 milioane lei. Capitalul net va fi calculat conform prevederilor cuprinde în Regulament C.N.V.M. nr.
3/1996.
Societãþile bancare ºi alte instituþii de credit vor fi autorizate ca agenþi custode, dacã au primit în prealabil autorizaþia definitivã de funcþionare din partea Bãncii Naþionale a
României, iar la data autorizãrii nu se aflau într-o situaþie
de dificultate financiarã constatatã de aceasta ºi/sau nu fac
obiectul unei proceduri de faliment sau reorganizare.
Art. 9. Ñ Cererea de autorizare ca agent custode ºi
orice modificare a acesteia va fi în conformitate cu formularul cuprins în anexa la prezentul regulament. Prin anexele
la Declaraþia în sprijinul cererii de autorizare ca agent custode solicitantul va face dovada cã:
1. are capacitatea de a se conforma reglementãrilor
C.N.V.M. aplicabile agenþilor custode;
2. are nivelul de capital social necesar operãrii în condiþii de siguranþã;
Bucureºti, 4 octombrie 1996.
Nr. 14.
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3. dispune de structurile organizatorice, experienþa
managerialã ºi capacitatea de operare pentru procesarea
rapidã ºi eficientã a cererilor clienþilor sãi, pentru pãstrarea
în siguranþã a fondurilor bãneºti ºi a valorilor mobiliare ale
clienþilor, pentru recuperarea ºi refacerea lor în caz de pierdere sau de distrugere, precum ºi pentru menþinerea confidenþialitãþii datelor ºi informaþiilor asupra clienþilor sãi;
4. dispune de proceduri ºi mecanisme, inclusiv de control intern, care sã garanteze separarea strictã a fiecãrui
cont de custodie de celelalte conturi ale agentului custode.
Art. 10. Ñ În vederea autorizãrii/modificãrii cererii de
autorizare ca agent custode, solicitantul va înainta la
C.N.V.M. douã exemplare ale formularului ºi ale anexelor,
semnate de reprezentantul legal. C.N.V.M. va lua decizia
de aprobare sau de respingere a cererii de autorizare/modificare în termen de 30 de zile de la primirea ei. Dacã
cererea este incompletã, termenul de 30 de zile va începe
sã curgã de la data la care au fost depuse ultimele
completãri.
Art. 11. Ñ În cazul în care, pentru motive întemeiate,
C.N.V.M. decide retragerea autorizaþiei unui agent custode,
acesta va trebui sã transfere, în termen de 15 zile de la
notificarea mãsurii retragerii, toate conturile clienþilor sãi
unuia sau mai multor agenþi custode indicaþi de C.N.V.M.
Transferul acestor conturi se va face în mod gratuit ºi fãrã
a modifica obligaþiile pãrþilor asumate prin contractul
încheiat iniþial între agentul custode a cãrui autorizaþie este
revocatã ºi client.
Conturile unui client, transferate conform alineatului anterior, vor rãmâne temporar în custodia noului agent pânã la
data la care clientul decide sã încheie un nou contract cu
agentul respectiv sau cu un alt agent custode.
Dispoziþiile alineatelor precedente se vor aplica în mod
corespunzãtor în cazul în care agentul custode înainteazã
C.N.V.M. cererea pentru renunþarea la autorizaþia de agent
custode.
Art. 12. Ñ Agentul custode va încheia un contract cu
un cenzor extern independent în vederea exercitãrii de
cãtre acesta din urmã a controlului semestrial ºi anual asupra modului în care agentul menþine separarea strictã a
conturilor de custodie ºi evaluãrii mecanismelor ºi procedurilor care asigurã pãstrarea în condiþii de siguranþã a valorilor mobiliare ºi fondurilor bãneºti ale clienþilor.
În cazul în care cenzorul extern independent constatã
deficienþe ale mecanismelor sau procedurilor agentului ori
încãlcãri ale reglementãrilor C.N.V.M., agentul custode va lua
de urgenþã mãsuri în vederea înlãturãrii deficienþelor/încãlcãrilor constatate. Totodatã, observaþiile cenzorului extern
independent vor fi înaintate C.N.V.M. de cãtre agentul custode în maximum 48 de ore de la data primirii lor de cãtre
agent.
Raportul semestrial ºi anual al cenzorului extern independent va fi înaintat C.N.V.M. de cãtre agentul custode
cel mai târziu la data de 30 august a anului în curs ºi,
respectiv, la data de 30 martie a anului urmãtor celui care
a fãcut obiectul raportului.
Art. 13. Ñ O societate de compensare, decontare ºi
depozitare colectivã autorizatã de C.N.V.M. poate cere
agentului custode sã menþinã un nivel minim al capitalului
social net superior faþã de nivelurile stabilite de C.N.V.M.
Art. 14. Ñ În raport cu evoluþia pieþei valorilor mobiliare
sau în funcþie de evoluþia condiþiilor generale predominante
în economie, C.N.V.M. va actualiza nivelul sumelor la care
se referã prezentul regulament.
Art. 15. Ñ Prezentul regulament intra în vigoare la data
semnãrii ordinului de punere în aplicare a acestuia.
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de autorizare ca agent custode
În conformitate cu cele menþionate în prezenta cerere ºi în anexele alãturate, vã solicitãm
autorizarea/aprobarea modificãrii cererii de autorizare ca agent custode ºi suntem de acord sã ne
conformãm legilor în vigoare ºi reglementãrilor C.N.V.M.
..............................................................
(denumirea organizaþiei)

Reprezentantul legal:
...................................................
(numele ºi prenumele)

..................................................
(funcþia)

...................................................
(semnãtura)

Data ............................................

DECLARAÞIE ÎN SPRIJINUL CERERII DE AUTORIZARE CA AGENT CUSTODE

1. a) Denumirea completã a agentului custode:
b) Denumirea anterioarã, dacã aceasta a fost modificatã:
2. Codul fiscal:
3. Numãrul de înregistrare la C.N.V.M. (dacã este
cazul):
4. Autoritatea publicã, alta decât C.N.V.M., care reglementeazã agentul custode (dacã este cazul):
5. Denumirea completã a societãþii de compensare,
depozitare ºi decontare colectivã la care agentul custode
este membru (dacã este cazul):
6. Adresa ºi numãrul de telefon/fax ale sediului central
unde va funcþiona agentul custode:
7. Adresele celorlalte sedii în care va funcþiona agentul
custode (dacã este cazul):
8. Numele/denumirea cenzorului extern independent.
ANEXA A Ñ Lista membrilor consiliului de administraþie
al solicitantului ºi persoanele afiliate
ANEXA B Ñ Lista personalului de conducere însoþitã
de curriculum vitae ºi certificatele de cazier judiciar aferente
ANEXA C Ñ Copii de pe contractul de societate, statut
sau de pe actele de constituire ale solicitantului, dupã caz,
astfel cum sunt în vigoare la data cererii de autorizare

ANEXA D Ñ Copii de pe regulamentele interne ale
agentului custode referitoare la activitatea de custodie ºi
lista comisioanelor percepute de acesta
ANEXA E Ñ Lista serviciilor oferite de agentul custode
ANEXA F Ñ Lista activitãþilor solicitantului, altele decât
cele de custodie
ANEXA G Ñ Schema de organizare a agentului custode; descrierea modului în care organizarea agentului custode asigurã separarea activitãþilor de custodie de alte
activitãþi ale acestuia
ANEXA H Ñ Copii de pe contractele încheiate cu
banca de decontare, cu societatea de compensare, decontare ºi depozitare colectivã, cu registrul independent autorizat, cu bursa de valori ºi modelul contractului ce se va
încheia cu clienþii agentului custode
ANEXA I Ñ Descrierea facilitãþilor solicitantului ºi a
capacitãþii sale de operare, astfel încât sã asigure procesarea rapidã ºi eficientã a cererilor clienþilor sãi, pãstrarea în
siguranþã a fondurilor bãneºti ºi a valorilor mobiliare ale
clienþilor, recuperarea ºi refacerea lor în caz de pierdere
sau de distrugere.
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