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DECRETE
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea medaliei ”Crucea comemorativã
a celui de-al doilea rãzboi mondial, 1941Ñ1945Ò
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, 1941Ñ1945Ò,
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, 1941Ñ1945Ò 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, 28 octombrie 1996.
Nr. 535.
*) Anexa se publicã ulterior.

HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea deschiderii finanþãrii ºi începerii execuþiei lucrãrilor
la obiectivul de investiþii ”Alimentarea cu apã potabilã a localitãþilor Ceatalchioi, Partizani,
Gorgova, Caraorman, Pãtlãgeanca, Periprava, Tudor Vladimirescu, C.A. Rosetti,
Letea ºi Sfistofca din Delta Dunãrii, judeþul Tulcea
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ (1) Pânã la elaborarea ºi aprobarea docu- 800.000 mii lei din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia
mentaþiilor tehnico-economice, potrivit legii, se aprobã des- Guvernului.
(2) Decontarea lucrãrilor se va face pe baza situaþiilor
chiderea finanþãrii ºi începerea execuþiei lucrãrilor la
obiectivul de investiþii ”Alimenatarea cu apã potabilã a loca- de lucrãri executate, însuºite de beneficiar.
Art. 2. Ñ Contractarea execuþiei întregului volum de
litãþilor Ceatalchioi, Partizani, Gorgova, Caraorman,
Pãtlãgeanca, Periprava, Tudor Vladimirescu, C.A. Rosetti, lucrãri pentru obiectivul prevãzut la art. 1 se face de cãtre
Letea ºi Sfistofca din Delta Dunãrii, judeþul TulceaÒ, în care beneficiar, prin încredinþarea directã a execuþiei, potrivit
scop bugetul Ministerului Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei art. 16 lit. j) din Ordonanþa Guvernului nr. 12/1993, modifiMediului se suplimenteazã,
în anul
1996, cu suma PdfCompressor.
de catã ºi completatã For
prin Ordonanþa
Guvernului
nr. 19/1995.
Compression
by CVISION
Technologies’
Evaluation
Purposes
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Art. 3. Ñ Ministerul Finanþelor va introduce modificãrile
ce decurg din aplicarea acestei hotãrâri, în bugetul de stat
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ºi în bugetul Ministerului Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei
Mediului pe anul 1996.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
p. Ministrul apelor,
pãdurilor ºi protecþiei mediului,
Florin Stadiu,
secretar de stat
Secretar de stat,
ºeful Departamentului pentru
Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 9 octombrie 1996.
Nr. 950.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind alocarea unor sume din bugetul de stat pe anul 1996
pentru lucrãrile de consolidare a versantului zonelor aferente construcþiei blocului V 6Ñ7
cu 36 de apartamente, situat în localitatea Paºcani, str. Nicolae Iorga, judeþul Iaºi
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã alocarea sumei de 500,0 milioane
lei din Fondul de intervenþie la dispoziþia Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 1996, pentru executarea
lucrãrilor de consolidare a versantului zonelor aferente
construcþiei blocului V 6Ñ7 cu 36 de apartamente, situat
în localitatea Paºcani, str. Nicolae Iorga, judeþul Iaºi.
Art. 2. Ñ Utilizarea sumei prevãzute la art. 1 se face
de cãtre ordonatorul principal de credite, în condiþiile pre-

vederilor legale, din sumele puse la dispoziþie de cãtre
organele teritoriale ale Ministerului Finanþelor.
Art. 3. Ñ Sumelor alocate potrivit art. 1 ºi neutilizate
pânã la data de 31 decembrie 1996 li se aplicã prevederile
art. 76 alin. (2) din Legea nr. 72/1996 privind finanþele
publice.
Art. 4. Ñ Ministerul Finanþelor va introduce modificãrile
corespunzãtoare în bugetul de stat pe anul 1996.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
p. Ministrul lucrãrilor publice
ºi amenajãrii teritoriului,
Teodor Gavrilã,
secretar de stat
Secretar de stat,
ºeful Departamentului pentru
Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 9 octombrie 1996.
Nr. 951. by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind alocarea unor fonduri din bugetul de stat pe anul 1996
pentru finanþarea unor lucrãri de consolidare ºi reparaþii la ”Palatul cultural
ÇTheodor CostescuÈ din municipiul Drobeta-Turnu Severin, judeþul MehedinþiÒ
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 Mehedinþi, cu suma
de 500 milioane lei, din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul
1996, pentru finanþarea unor lucrãri de consolidare ºi repa-

raþii la ”Palatul cultural ÇTheodor CostescuÈ din municipiul
Drobeta-Turnu Severin, judeþul MehedinþiÒ.
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
Ministrul culturii,
Grigore Zanc
p. Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Nicolae Constantinescu,
secretar de stat
Bucureºti, 9 octombrie 1996.
Nr. 952.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
cu privire la modificarea denumirii
Corului de Camerã ”MadrigalÒ în Corul Naþional de Camerã ”MadrigalÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Denumirea Corului de Camerã ”MadrigalÒ, prevãzutã în
Hotãrârea Guver nului nr. 743/1991, se modificã în Corul Naþional de
Camerã ”MadrigalÒ.
În mod corespunzãtor se modificã ºi denumirea acestei instituþii prevãzute la pct. XI din anexa nr. 2 la Hotãrârea Guvernului nr. 458/1994 privind
organizarea ºi funcþionarea Ministerului Învãþãmântului, republicatã.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul învãþãmântului,
Liviu Maior
p. Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Nicolae Constantinescu,
secretar de stat

Bucureºti, 9 octombrie 1996.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind alocarea unor fonduri din bugetul de stat pe anul 1996
pentru organizarea acþiunilor omagiale dedicate aniversãrii a 40 de ani
de atestare documentarã a oraºului ªtei, judeþul Bihor, ºi înfiinþãrii primului liceu din localitate
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 Bihor, cu suma de
50 milioane lei din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia
Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 1996, pentru acoperirea cheltuielilor legate de organizarea acþiunilor
omagiale dedicate aniversãrii a 40 de ani de atestare
documentarã a oraºului ªtei ºi înfiinþãrii primului liceu din
localitate.

Art. 2. Ñ Acþiunile ºi lucrãrile realizate pentru aceastã
aniversare se stabilesc ºi se aprobã de cãtre Consiliul
Local a Oraºului ªtei ºi se efectueazã cu respectarea prevederilor Legii nr. 72/1996 privind finanþele publice ºi a
celorlalte dispoziþii legale.
Art. 3. Ñ Ministerul Finanþelor va introduce modificãrile
corespunzãtoare în volumul ºi structura bugetului de stat
pe anul 1996.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Secretar de stat,
ºeful Departamentului pentru
Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 9 octombrie 1996.
Nr. 956.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind modificarea anexei nr. 3 la Hotãrârea Guvernului nr. 696/1996
privind nivelul reducerilor de preþuri pentru seminþele folosite la însãmânþare
în toamna anului 1996
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Normele metodologice cuprinse în anexa
nr. 3 la Hotãrârea Guvernului nr. 696/1996 privind nivelul
reducerilor de preþuri pentru seminþele folosite la însãmânþare în toamna anului 1996 se completeazã, la punctul 3,
cu urmãtorul alineat:

”Valoarea seminþelor, exclusiv reducerile de preþuri
(lei/kg), se poate achita ºi prin schimb cu porumb, în echivalent valoric, corespunzãtor preþului negociat la acest
produs.Ò

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei,
Alexandru Lãpuºan
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 9 octombrie 1996.

Nr. 961. by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind organizarea de cãtre Comisia Naþionalã a României pentru UNESCO
a unor acþiuni cu caracter cultural ºtiinþific
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Din alocaþiile acordate anual prin bugetul
Ministerului Învãþãmântului, Comisia Naþionalã a României
pentru UNESCO poate efectua cheltuieli pentru realizarea
unor acþiuni cu caracter cultural-ºtiinþific.
Art. 2. Ñ Cheltuielile pentru participanþii români ºi strãini, invitaþi la acþiunile prevãzute la art. 1, se vor încadra în
limitele stabilite la cap. II din Normele de organizare în

þarã a acþiunilor de protocol, aprobate prin Hotãrârea
Guvernului nr. 552/1991, cu modificãrile ulterioare.
Art. 3. Ñ Numãrul participanþilor români ºi strãini pentru
fiecare acþiune se stabileºte de cãtre Comisia Naþionalã a
României pentru UNESCO, cu încadrarea în fondurile
bugetare aprobate anual.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul învãþãmântului,
Liviu Maior
p. Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Nicolae Constantinescu,
secretar de stat
Bucureºti, 14 octombrie 1996.
Nr. 962.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind modul de finanþare a unor activitãþi pe loturile didactice experimentale de la unitãþile de
învãþãmânt preuniversitar, precum ºi de folosire a veniturilor realizate de acestea
În temeiul art. 168 ºi al art. 169 alin. (3) din Legea învãþãmântului nr. 84/1995, republicatã,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Cheltuielile privind procurarea materialelor
care se consumã în producþie, a materialului sãditor,
seminþelor, animalelor, precum ºi pentru autodotarea cu
aparate, scule ºi obiecte de inventar necesare desfãºurãrii
activitãþii pe loturile didactice experimentale de pe lângã
unitãþile de învãþãmânt preuniversitar se suportã din alocaþiile de la bugetul de stat repartizate anual instituþiilor res-

pective de cãtre Ministerul Învãþãmântului, precum ºi din
veniturile proprii realizate de acestea.
Art. 2. Ñ Veniturile obþinute de pe loturile didactice
experimentale ale unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar
se gestioneazã ºi se utilizeazã ca venituri proprii ale
unitãþilor de învãþãmânt, potrivit dispoziþiilor prevãzute la
art. 169 alin. (3) din Legea învãþãmântului nr. 84/1995,
republicatã.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul învãþãmântului,
Liviu Maior
p. Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Nicolae Constantinescu,
secretar de stat
Bucureºti, 14 octombrie 1996.
Nr. 963. by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiþii
”Casã de culturã în oraºul Câmpeni, judeþul AlbaÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investiþii ”Casã de culturã în oraºul
Câmpeni, judeþul AlbaÒ, prevãzuþi în anexa*) la prezenta
hotãrâre.

Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la
art. 1 se face din fondurile bugetului Ministerului Culturii, ale
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, 14 octombrie 1996.
Nr. 964.
*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unui imobil, proprietate publicã a statului,
situat în municipiul Cluj-Napoca, judeþul Cluj, în administrarea Curþii de Conturi
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea imobilului, proprietate
publicã a statului, compus din construcþie ºi terenul aferent,
situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Moþilor nr. 18, judeþul
Cluj, identificat potrivit anexei care face parte integrantã din
prezenta hotãrâre, din administrarea Regiei Autonome de
Administrare ºi Întreþinere a Fondului Locativ Cluj-Napoca
în administrarea Curþii de Conturi, pentru a fi folosit ca
sediu pentru Camera de Conturi a Judeþului Cluj.

Art. 2. Ñ Patrimoniul Regiei Autonome de Administrare
ºi Întreþinere a Fondului Locativ Cluj-Napoca se diminueazã
cu valoarea actualizatã a imobilului prevãzut la art. 1.
Art. 3. Ñ Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit
art. 1, reevaluat conform Hotãrârii Guvernului nr. 500/1994,
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:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului pentru
Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
p. Preºedintele Curþii de Conturi,
Nicolae Vulpescu,
vicepreºedinte
Bucureºti, 14 octombrie 1996.
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ANEXÃ
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite în administrarea Curþii de Conturi

Adresa

Persoana juridicã

Persoana juridicã

Valoarea

Caracteristici

imobilului

de la care se

la care se

Ñ mii lei Ñ

tehnice

transmite imobilul

transmite imobilul

Municipiul
Cluj-Napoca,
str. Moþilor
nr. 18,
judeþul Cluj

Regia Autonomã
de Administrare
ºi Întreþinere
a Fondului
Locativ
Cluj-Napoca

Curtea de
Conturi

Suprafaþa totalã: 2.682 m2,
din care:
Ñ suprafaþa construitã: 1.498 m2
Ñ curtea: 390 m2
Ñ grãdina: 794 m2

6.026

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiþii
”Spaþii de învãþãmânt pentru Universitatea din Piteºti, judeþul ArgeºÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investiþii ”Spaþii de învãþãmânt pentru
Universitatea din Piteºti, judeþul ArgeºÒ, cuprinºi în anexa*)
la prezenta hotãrâre.

Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la
art. 1 se face din fondurile bugetului de stat ºi din alte
fonduri legal constituite cu aceastã destinaþie, conform listelor de investiþii aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul învãþãmântului,
Liviu Maior
Ministrul lucrãrilor publice
ºi amenajãrii teritoriului,
Marin Cristea
p. Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Dan Mogoº,
secretar de stat
Bucureºti, 15 octombrie 1996.
Nr. 970.
*) Anexa se by
comunicã
numai beneficiarului
de investiþie.
Compression
CVISION
Technologies’
PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiþii
”Alimentarea cu apã a comunei Bãlãceanu, 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
Bãlãceanu, judeþul BuzãuÒ, cuprinºi în anexa*) la prezenta
hotãrâre.

Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la
art. 1 se face din fondurile bugetului local ºi din alte fonduri legal constituite cu aceastã destinaþie, conform listelor
de investiþii aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
p. Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Dan Mogoº,
secretar de stat
Secretar de stat,
ºeful Departamentului pentru
Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 15 octombrie 1996.
Nr. 972.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiþii
”Extinderea ºi modernizarea Staþiei de tratare a apei a oraºului Beclean, judeþul Bistriþa-NãsãudÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investiþii ”Extinderea ºi moder nizarea
Staþiei de tratare a apei a oraºului Beclean, judeþul
Bistriþa-NãsãudÒ, cuprinsã în anexa*) la prezenta
hotãrâre.

Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la
art. 1 se face din surse proprii, din credite bancare, din
alte fonduri legal constituite cu aceastã destinaþie ºi, în
completare, din fondurile bugetului local, conform listelor de
investiþii aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
p. Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Dan Mogoº,
secretar de stat
Secretar de stat,
ºeful Departamentului pentru
Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 15 octombrie 1996.
Nr. 973.
*) Anexa se by
comunicã
numai beneficiarului
de investiþie.
Compression
CVISION
Technologies’
PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiþii
”Extindere reþele apã în oraºul Dãrmãneºti, judeþul BacãuÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investiþii ”Extindere reþele apã în oraºul
Dãrmãneºti, judeþul BacãuÒ, cuprinºi în anexa*) la prezenta
hotãrâre.

Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la
art. 1 se face din fondurile bugetului local ºi din alte fonduri legal constituite cu aceastã destinaþie, conform listelor
de investiþii aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului pentru
Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
p. Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Dan Mogoº,
secretar de stat
Bucureºti, 15 octombrie 1996.
Nr. 974.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiþii
”Alimentarea cu apã a localitãþii Crasna, judeþul SãlajÒ
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 localitãþii
Crasna, judeþul SãlajÒ cuprinºi în anexa*) la prezenta hotãrâre.

Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la
art. 1 se face din fondurile bugetului local ºi din alte fonduri legal constituite cu aceastã destinaþie, conform listelor
de investiþii aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului pentru
Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
p. Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Dan Mogoº,
secretar de stat
Bucureºti, 15 octombrie 1996.
Nr. 975.
*) Anexa se by
comunicã
numai beneficiarului
de investiþie.
Compression
CVISION
Technologies’
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiþii
”Adaptarea ºi modernizarea Laboratorului de examinare postiradiere (LEPI)
pentru condiþiile impuse de funcþionarea C.N.E. Cernavodã, din oraºul Colibaºi, judeþul ArgeºÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investiþii ”Adaptarea ºi modernizarea
Laboratorului de examinare postiradiere (LEPI) pentru condiþiile impuse de funcþionarea C.N.E. Cernavodã, din oraºul

Colibaºi, judeþul ArgeºÒ, cuprinºi în anexa*) la prezenta
hotãrâre.
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la
art. 1 se face din fondurile bugetului de stat, conform listelor de investiþii aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
p. Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Dan Mogoº,
secretar de stat
Ministrul industriilor,
Alexandru Stãnescu
Bucureºti, 15 octombrie 1996.
Nr. 976.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiþii
”Consolidare drum comunal DC 11, km 1+345Ñ13+545, comuna Unguraº, judeþul ClujÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investiþii ”Consolidare drum comunal DC 11,
km 1+345Ñ13+545, comuna Unguraº, judeþul ClujÒ, cuprinºi
în anexa*) la prezenta hotãrâre.

Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la
art. 1 se face din fondurile bugetului local ºi din alte fonduri legal constituite cu aceastã destinaþie, conform listelor
de investiþii aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului pentru
Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
p. Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Dan Mogoº,
secretar de stat
Bucureºti, 15 octombrie 1996.
Nr. 977.

Compression
CVISION
Technologies’
PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
*) Anexa se by
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numai beneficiarului
de investiþie.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiþii
”Canalizare în localitãþile ªelimbãr, Bungard, Mohu, Veºtem, comuna ªelimbãr, judeþul SibiuÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investiþii ”Canalizare în localitãþile ªelimbãr,
Bungard, Mohu, Veºtem, comuna ªelimbãr, judeþul SibiuÒ,
cuprinºi în anexa*) la prezenta hotãrâre.

Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la
art. 1 se face din fondurile bugetului local ºi din alte fonduri legal constituite cu aceastã destinaþie, conform listelor
de investiþii aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului pentru
Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
p. Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Dan Mogoº,
secretar de stat
Bucureºti, 15 octombrie 1996.
Nr. 978.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiþii
”Alimentarea cu apã a localitãþilor ªelimbãr, Bungard, Mohu, Veºtem, comuna ªelimbãr,
judeþul SibiuÒ
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 localitãþilor
ªelimbãr, Bungard, Mohu, Veºtem, comuna ªelimbãr, judeþul SibiuÒ, cuprinºi în anexa*) la prezenta hotãrâre.

Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la
art. 1 se face din fondurile bugetului local ºi din alte
fonduri legal constituite cu aceastã destinaþie, conform listelor de investiþii aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului pentru
Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
p. Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Dan Mogoº,
secretar de stat
Bucureºti, 15 octombrie 1996.
Nr. 979.
*) Anexa se by
comunicã
numai beneficiarului
de investiþie.
Compression
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind sistarea execuþiei obiectivului de investiþii
”Centrala electricã de termoficare Piteºti Sud II, cu funcþionare pe lignitÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã sistarea execuþiei lucrãrilor în stadiul de realizare actual la obiectivul de investiþii ”Centrala
electricã de termoficare Piteºti Sud II, cu funcþionare pe lignitÒ, aprobat prin Decretul nr. 105/1983.
Art. 2. Ñ Se aprobã utilizarea elementelor componente
ale investiþiei, montate sau aflate în stoc, la alte obiective
energetice aflate în curs de execuþie sau în exploatare din
sistemul energetic.

Art. 3. Ñ Se aprobã valorificarea, potrivit actelor normative în vigoare, a elementelor componente ale investiþiei prevãzute la art. 1, care nu pot fi utilizate în
instalaþiile din exploatare ale Regiei Autonome de
Electricitate ”RenelÒ.
Art. 4. Ñ Costurile rezultate din activitatea de demontare (echipamente, instalaþii, construcþii etc.) vor fi suportate
din valorificãrile rezultate din vânzarea lor.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul industriilor,
Alexandru Stãnescu
p. Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Dan Mogoº,
secretar de stat
Bucureºti, 15 octombrie 1996.
Nr. 980.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiþii
”Lucrãri pentru menþinerea capacitãþii de producþie la E. M. Sãsar, în perioada 1997Ñ2001,
minereuri auroargentifere ºi complexe, 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 ”Lucrãri pentru menþinerea capacitãþii de producþie la E. M. Sãsar, în perioada 1997Ñ2001,
minereuri auroargentifere ºi complexe, judeþul MaramureºÒ,
cuprinºi în anexa*) la prezenta hotãrâre.

Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la
art. 1 se face din surse proprii, din credite bancare, din
alte fonduri legal constituite cu aceastã destinaþie ºi, în
completare, de la bugetul de stat, conform listelor de
investiþii aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul industriilor,
Alexandru Stãnescu
p. Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Dan Mogoº,
secretar de stat
Bucureºti, 15 octombrie 1996.
Nr. 981.
*) Anexa se by
comunicã
numai beneficiarului
de investiþie.
Compression
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiþii
”Menþinerea capacitãþii de producþie la 270.000 t/an minereuri complexe pe perioada 1997Ñ2004
la E. M. Herja, judeþul MaramureºÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai

Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la

obiectivului de investiþii ”Menþinerea capacitãþii de producþie

art. 1 se face din surse proprii, din credite bancare, din

la

perioada

alte fonduri legal constituite cu aceastã destinaþie ºi, în

1997Ñ2004 la E. M. Herja, judeþul MaramureºÒ, cuprinºi în

completare, de la bugetul de stat, conform listelor de

anexa*) la prezenta hotãrâre.

investiþii aprobate potrivit legii.

270.000

t/an

minereuri

complexe

pe

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul industriilor,
Alexandru Stãnescu
p. Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Dan Mogoº,
secretar de stat
Bucureºti, 15 octombrie 1996.
Nr. 982.
*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea volumului maxim de masã lemnoasã ce se va recolta în anul 1997
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Pentru anul 1997 se aprobã recoltarea unui
volum maxim de masã lemnoasã de 14,8 milioane metri
cubi, astfel:
a) 14,0 milioane metri cubi, din pãdurile proprietate
publicã a statului, administrate de Regia Naþionalã a
Pãdurilor;
b) 0,4 milioane metri cubi, din pãdurile proprietate privatã;
c) 0,4 milioane metri cubi, din pãºunile împãdurite, aliniamentele de arbori ºi din pãdurile sau terenurile cu vegetaþie forestierã administrate de persoane juridice, altele
decât Regia Naþionalã a Pãdurilor.
Art. 2. Ñ Volumul maxim de 14,8 milioane metri cubi,
aprobat pentru recoltare în anul 1997, va avea urmãtoarele
destinaþii:

a) 10,1 milioane metri cubi pentru agenþii economici, din
exploatarea ºi prelucrarea lemnului, inclusiv pentru aprovizionarea populaþiei din mediul urban;
b) 0,7 milioane metri cubi pentru Regia Naþionalã a
Pãdurilor, din care se vor realiza aproximativ 120.000 metri
cubi cherestea pentru export, în vederea asigurãrii de fonduri necesare executãrii de drumuri auto forestiere pentru
accesibilizarea pãdurilor. Exploatarea ºi debitarea în cherestea a acestui volum de masã lemnoasã se vor realiza
prin agenþi economici autorizaþi;
c) 4,0 milioane metri cubi pentru aprovizionarea
populaþiei din mediul rural.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
p. Ministrul apelor,
pãdurilor ºi protecþiei mediului,
Florin Stadiu,
secretar de stat
Ministrul industriilor,
Alexandru Stãnescu
Bucureºti, 15 octombrie 1996.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea, fãrã platã, a unei pãrþi dintr-un imobil ºi a terenului aferent,
situate în oraºul Motru, judeþul Gorj, 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 unei pãrþi
din construcþia situatã în oraºul Motru, str. Baia de Aramã,
bloc nr. 4, judeþul Gorj, având datele de identificare prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din administrarea Regiei Autonome a Lignitului Oltenia,
Târgu Jiu, în administrarea Ministerului de Interne, pentru a
fi folositã ca sediu al Companiei de pompieri Motru.
Art. 2. Ñ Se aprobã transmiterea terenului proprietate a
oraºului Motru, aferent imobilului prevãzut la art. 1, situat
în oraºul Motru, str. Baia de Aramã, judeþul Gorj, în suprafaþã de 7.542,615 m2, identificat potrivit anexei la prezenta

hotãrâre, din administrarea Consiliului Local al Oraºului
Motru în proprietatea publicã a statului ºi în administrarea
Ministerului de Interne.
Art. 3. Ñ Transmiterea pãrþii de imobil prevãzute la
art. 1 se face la valoarea de intrare înregistratã în contabilitate, actualizatã, valoare cu care se diminueazã patrimoniul Regiei Autonome a Lignitului Oltenia, Târgu Jiu.
Art. 4. Ñ Predarea-preluarea imobilelor prevãzute la
art. 1 ºi 2 se face pe bazã de protocol încheiat între cele
douã pãrþi, 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
Ministrul industriilor,
Alexandru Stãnescu
p. Ministru de interne,
Gheorghe Dumitrescu,
secretar de stat

Bucureºti, 22 octombrie 1996.
Nr. 993.

ANEXÃ

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor care se transmit în administrarea Ministerului de Interne

Nr.
crt.

0

Locul unde este
situat imobilul

Persoana juridicã
de la care
se transmite imobilul

Persoana juridicã
la care
se transmite imobilul

Caracteristici tehnice

Valoarea de
înregistrare în
contabilitate
la data
transmiterii

1

2

3

4

5

1.

Oraºul Motru,
str. Baia
de Aramã,
bloc nr. 4,
judeþul Gorj

Regia Autonomã
a Lignitului
Oltenia

2.

Oraºul Motru,
str. Baia de
Aramã,
judeþul Gorj

Consiliul Local al
Oraºului Motru

Ministerul de Suprafaþa construitã Ð
Interne
(P+1): 1.344 m2
100.584.527 lei
Grupul de
Pompieri al
Judeþului Gorj
Terenul aferent:
7.542,615 m2

Ñ

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only

16

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 278
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unor imobile situate în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeþul Vâlcea,
în administrarea Ministerului Învãþãmântului ºi a 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, situat în municipiul Râmnicu Vâlcea,
Calea lui Traian nr. 336, judeþul Vâlcea, compus din construcþii ºi terenul aferent, identificat potrivit anexei care face
parte integrantã din prezenta hotãrâre, din administrarea
Ministerului de Interne în administrarea Ministerului
Învãþãmântului.
Art. 2. Ñ Se aprobã transmiterea imobilului proprietate
publicã a statului, situat în municipiul Râmnicu Vâlcea,

Calea lui Traian nr. 37, judeþul Vâlcea, compus din construcþii ºi terenul aferent, identificat potrivit anexei care face
parte integrantã din prezenta hotãrâre, din administrarea
Ministerului Învãþãmântului în administrarea Ministerului de
Interne.
Art. 3. Ñ Predarea-preluarea imobilelor prevãzute la
art. 1 ºi 2 se face pe bazã de protocol încheiat între pãrþi,
în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a
prezentei hotãrâri.
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ANEXÃ
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor care se transmit în administrarea Ministerului Învãþãmântului
ºi a Ministerului de Interne
Nr.
crt.

Adresa imobilului

Persoana juridicã
de la care se
transmite imobilul

Persoana juridicã
la care se
transmite imobilul

1. Municipiul
Râmnicu Vâlcea,
Calea lui Traian
nr. 336,
judeþul Vâlcea

Ministerul de
Interne

Ministerul
Învãþãmântului

2. Municipiul
Râmnicu Vâlcea,
Calea lui Traian
nr. 37,
judeþul Vâlcea

Ministerul
Învãþãmântului

Ministerul de
Interne

Caracteristici
tehnice

Construcþii:
Ñ Corp A Ñ D+P+1E
¥ Suprafaþa construitã: 251 m2
Ñ Corp B anexã Ñ P
¥ Suprafaþa construitã: 64 m2
Terenul:
¥ Suprafaþa totalã: 1.295 m2
¥ Lungimea totalã
împrejmuire: 102,0 m
Construcþia: P + 3E
¥ Suprafaþa construitã: 669 m2
¥ Suprafaþa construitã desfãºuratã: 2.676 m2
Terenul:
¥ Suprafaþa totalã: 3.428 m2
¥ Lungimea totalã
împrejmuire: 35 m
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