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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, 30 octombrie 1996.
Nr. 540.

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, 30 octombrie 1996.
Nr. 542.
*) Anexa se publicã ulterior.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind eliberarea din funcþie a unor magistraþi
În temeiul art. 94 lit. c) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
precum ºi al art. 73 lit. b) ºi al art. 76 lit. a) din Legea nr. 92/1992 pentru
organizarea judecãtoreascã,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Se elibereazã din funcþie, la cerere, magistraþii menþionaþi în anexa la prezentul decret.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 13 noiembrie 1996.
Nr. 554.
ANEXÃ

Ñ Lambrino Mariana, judecãtor la Judecãtoria
Constanþa
Ñ Trifu Eugenia, judecãtor la Judecãtoria Constanþa
Ñ Froicu Irina, judecãtor la Judecãtoria Botoºani
Ñ Amos Mihaela, judecãtor la Judecãtoria Botoºani
Ñ Szak‡cs ErzsŽbet, judecãtor la Judecãtoria Zalãu
Ñ Papuc Gabriela Ecaterina, judecãtor la Judecãtoria
Târgu Mureº
Ñ Burz Olimpiu, judecãtor la Judecãtoria Alba Iulia
Ñ Farcaº-Hegyi Piroska, judecãtor la Judecãtoria Târgu
Mureº
Ñ Haralambie Mirela, judecãtor la Judecãtoria
Târgoviºte

HOTÃRÂRI

ALE

Ñ Lucian Floare, judecãtor la Tribunalul Bihor
Ñ Dragomir Romelia-Mariana, judecãtor la Curtea de
Apel Bucureºti
Ñ Olteanu ªtefan, judecãtor la Curtea de Apel
Bucureºti
Ñ Vasilescu Florinela, procuror la Parchetul de pe
lângã Curtea de Apel Bucureºti
Ñ Petre Stavar, procuror la Parchetul de pe lângã
Judecãtoria Bârlad
Ñ Dãnilã Victor, procuror la Parchetul de pe lângã
Judecãtoria Bârlad
Ñ Stanciu Mariana Lacrima, procuror la Parchetul de
pe lângã Judecãtoria Sfântu Gheorghe.

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiþii
”Dezvoltarea utilitãþilor municipale Ñ sisteme de încãlzire în municipiul Buzãu, 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 ”Dezvoltarea utilitãþilor municipale Ñ
sisteme de încãlzire în municipiul Buzãu, judeþul BuzãuÒ,
cuprinºi în anexa*) la prezenta hotãrâre.

Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la
art. 1 urmeazã a se realiza în condiþiile Acordului de
împrumut încheiat cu Banca Europeanã pentru
Reconstrucþie ºi Dezvoltare.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 6 noiembrie 1996.
Nr. 1.092.
*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Dezvoltarea utilitãþilor municipale Ñ
sisteme de încãlzire în municipiul Fãrãgaº, judeþul BraºovÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de
investiþii ”Dezvoltarea utilitãþilor municipale Ñ sisteme de încãlzire în municipiul Fãgãraº, judeþul BraºovÒ, cuprinºi în anexa*) la prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la art. 1
urmeazã a se realiza în condiþiile Acordului de împrumut încheiat cu Banca
Europeanã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 6 noiembrie 1996.
Nr. 1.093.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Dezvoltarea utilitãþilor municipale Ñ
sisteme de încãlzire în municipiul Ploieºti, 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 ”Dezvoltarea utilitãþilor municipale Ñ sisteme de încãlzire în municipiul Ploieºti, judeþul PrahovaÒ, cuprinºi în anexa*) la prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la art. 1
urmeazã a se realiza în condiþiile Acordului de împrumut încheiat cu Banca
Europeanã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 6 noiembrie 1996.
Nr. 1.094.
*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Dezvoltarea utilitãþilor municipale Ñ
sisteme de încãlzire în oraºul Olteniþa, judeþul CãlãraºiÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de
investiþii ”Dezvoltarea utilitãþilor municipale Ñ sisteme de încãlzire în oraºul
Olteniþa, judeþul CãlãraºiÒ, cuprinºi în anexa*) la prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la art. 1
urmeazã a se realiza în condiþiile Acordului de împrumut încheiat cu Banca
Europeanã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 6 noiembrie 1996.
Nr. 1.095.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Dezvoltarea utilitãþilor municipale Ñ
sisteme de încãlzire în municipiul Paºcani, judeþul IaºiÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de
investiþii ”Dezvoltarea utilitãþilor municipale Ñ sisteme de încãlzire în municipiul Paºcani, judeþul IaºiÒ, cuprinºi în anexa*) la prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la art. 1
urmeazã a se realiza în condiþiile Acordului de împrumut încheiat cu Banca
Europeanã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 6 noiembrie 1996.
Nr. 1.096.
*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.

5

6

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 291
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind reorganizarea unor unitãþi sanitare cu personalitate juridicã
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ (1) Leagãnul de copii din oraºul Pucioasa, cu
sediul în str. Trandafirilor nr. 110, judeþul Dâmboviþa, unitate fãrã personalitate juridicã din structura Spitalului
Orãºenesc Pucioasa, se reorganizeazã ca unitate cu personalitate juridicã în subordinea Direcþiei Sanitare a
Judeþului Dâmboviþa.
(2) Leagãnul de copii din oraºul Cernavodã, cu sediul
în str. 24 ianuarie nr. 2, judeþul Constanþa, unitate fãrã
personalitate juridicã din structura Spitalului Orãºenesc
Cernavodã, se reorganizeazã ca unitate cu personalitate
juridicã în subordinea Direcþiei Sanitare a Judeþului
Constanþa.
(3) Leagãnul de copii din oraºul Babadag, cu sediul în
str. Heracleea nr. 47, judeþul Tulcea, unitate fãrã personalitate juridicã, din structura Spitalului Orãºenesc Babadag, se

reorganizeazã ca unitate cu personalitate juridicã în subordinea Direcþiei Sanitare a Judeþului Tulcea.
(4) Regulamentul de organizare ºi funcþionare a leagãnelor de copii, ca unitãþi cu personalitate juridicã, se
aprobã de cãtre direcþiile sanitare judeþene.
Art. 2. Ñ (1) Patrimoniul unitãþilor care se reoganizeazã
trece, pe bazã de protocol, la unitãþile cu personalitate juridicã care îl preiau.
(2) Personalul se considerã transferat în interesul serviciului la unitãþile cu personalitate juridicã.
Art. 3. Ñ Reorganizarea unitãþilor sanitare prevãzute în
prezenta hotãrâre se realizeazã în cadrul numãrului de personal ºi al fondurilor bugetare aprobate Ministerului
Sãnãtãþii.
Art. 4. Ñ Prevederile prezentei hotãrâri intrã în vigoare
începând cu data de 1 ianuarie 1997.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul sãnãtãþii,
Daniela Bartoº
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 7 noiembrie 1996.
Nr. 1.114.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 125/1992
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Poziþia nr. 11 din anexa nr. 1 ºi art. 2 din anexa
nr. 2.11 ale Hotãrârii Guvernului nr. 125/1992 privind înfiinþarea regiilor autonome ale aeroporturilor din România, republicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 118 din 11 mai 1994, astfel cum a fost modificatã ºi
completatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 60 din 7 februarie 1996, se modificã ºi vor avea urmãtorul cuprins:
”Sediul Regiei Autonome ÇAeroportul Internaþional BucureºtiÑOtopeniÈ
este în comuna Otopeni, ºos. BucureºtiÑPloieºti, km 16,5, judeþul Ilfov.Ò
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul transporturilor,
Aurel Novac
Bucureºti, 7 noiembrie 1996.
Nr. 1.120.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind unele mãsuri pentru finalizarea procesului de privatizare cu titlu gratuit,
instituit prin Legea nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare
În temeiul art. 17 din Legea nr. 55/1995,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Certificarea capitalului social la societãþile
comerciale privatizabile în baza Legii nr. 55/1995 pentru
accelerarea procesului de privatizare, la care acest proces
nu s-a încheiat pânã la data intrãrii în vigoare a Legii
nr. 133/1996 pentru transformarea Fondurilor Proprietãþii
Private în societãþi de investiþii financiare, se va face numai
de cãtre Fondul Proprietãþii de Stat.
Art. 2. Ñ Administratorii societãþilor comerciale prevãzute la art. 1, precum ºi ai celor rezultate din participãri cu
cote de capital social ale acestora vor proceda la înregistrarea capitalului social, în condiþiile art. 1, în Registrul
comerþului de la Oficiul Registrului comerþului competent.

Art. 3. Ñ Alocarea acþiunilor societãþilor comerciale prevãzute la art. 1 se va face de cãtre Institutul de
Management ºi Informaticã din subordinea Ministerului
Industriilor, sub supravegherea comisiei constituite, conform
normelor în vigoare, din reprezentanþii Consiliului pentru
Coordonare, Strategie ºi Reformã Economicã, Agenþiei
Naþionale pentru Privatizare, ai Secretariatului General al
Guver nului, Fondului Proprietãþii de Stat, Ministerului
Finanþelor, Ministerului de Interne ºi ai Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de stat,
preºedintele Consiliului pentru Coordonare,
Strategie ºi Reformã Economicã,
Mircea Coºea
Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Privatizare,
Iacob Zelenco
Bucureºti, 13 noiembrie 1996.
Nr. 1.174.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL FINANÞELOR

ORDIN
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor referitoare
la executarea silitã a bunurilor imobile din Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996
privind executarea creanþelor bugetare
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
în baza prevederilor art. 109 din Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanþelor bugetare, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 108/1996, ºi ale art. 7 din Hotãrârea Guvernului nr. 449/1994 privind organizarea ºi
funcþionarea Ministerului Finanþelor, republicatã,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor referitoare la executarea silitã asupra
bunurilor imobile din Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanþelor bugetare, anexã la prezentul
ordin.
Art. 2. Ñ Direcþia generalã de evaluare ºi executare
silitã a veniturilor statului, Direcþia generalã de contabilitate
publicã ºi trezorerie a statului, Direcþia generalã a vãmilor

ºi unitãþile sale teritoriale, direcþiile generale ale finanþelor
publice ºi controlului financiar de stat judeþene ºi a municipiului Bucureºti ºi unitãþile lor subordonate vor lua mãsuri
pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului
ordin.
Art. 3. Ñ Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial
al României.

Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu

Bucureºti, 6 septembrie 1996.
Nr. 1.741.
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ANEXÃ
NORME METODOLOGICE

pentru aplicarea prevederilor referitoare la executarea silitã asupra bunurilor imobile
din Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanþelor bugetare
TITLUL III DIN ORDONANÞÃ
Secþiunea a 3-a
Executarea silitã a bunurilor imobile

1. Referitor la art. 58
1.1. Ñ Bunurile imobile urmãribile ale debitorului sunt
supuse executãrii silite, prin modalitãþile prevãzute de lege,
în mãsura în care este necesar pentru acoperirea creanþei
bugetare.
Debitorul persoanã fizicã sau juridicã, în condiþiile legii,
este obligat sã prezinte organului de executare toate bunurile imobile pe care le are în proprietate exclusivã, în proprietate comunã sau indivizã, sã-i dea informaþii complete
asupra tuturor acestor bunuri, asupra bunurilor imobile pe
care le deþine dar sunt proprietatea altor persoane, precizând locul unde se aflã fiecare, precum ºi sã prezinte
orice documente ºi evidenþe referitoare la bunurile menþionate.
1.2. Ñ Sunt supuse executãrii silite orice bunuri imobile
ale debitorului, cu excepþiile prevãzute de lege, care îi
aparþin în proprietate exclusivã sau în proprietate comunã
ori indivizã, cum ar fi: case de locuit, sedii, clãdiri cu altã
destinaþie, magazii, garaje, depozite, terenuri situate în
mediul rural ºi urban, precum ºi cele care prin natura sau
prin destinaþia lor sunt bunuri imobile potrivit dispoziþiilor
art. 462 ºi urmãtoarele din Codul civil.
Când debitorul deþine în proprietate indivizã bunuri imobile, organul de executare poate proceda la valorificarea
bunurilor, dacã este cunoscutã cota-parte ce revine debitorului.
Atunci când nu se cunoaºte cota-parte ce revine debitorului, bunurile aflate în proprietate indivizã nu pot fi supuse
executãrii silite ºi valorificãrii. În acest caz, organul de executare poate cere instanþei competente împãrþirea acestor
bunuri.
1.3. Ñ Organul de executare se va deplasa la locul
unde se aflã imobilul, în scopul identificãrii ºi obþinerii tuturor datelor privind dreptul de proprietate ºi limitele acestuia,
sarcinile care îl greveazã, suprafaþa, vecinãtãþile, calitatea
ºi felul construcþiilor, numãrul camerelor, gradul de uzurã
etc.
Procesul-verbal de identificare a bunului imobil supus
executãrii silite se va întocmi, de cãtre organul de executare, în trei exemplare, dintre care unul va fi înmânat debitorului, al doilea exemplar va fi transmis pentru înscrierea
în evidenþele de publicitate imobiliarã, potrivit legii, iar al
treilea exemplar se va reþine de cãtre organul de executare.
2. Referitor la art. 59
2.1. Ñ Nu se va putea trece la executarea silitã imobiliarã decât dupã expirarea termenului de 15 zile de la
comunicarea înºtiinþãrii de platã prevãzute în art. 23 din
ordonanþã.

Cu 5 zile înainte de a se trece la executarea silitã imobiliarã, organul de executare va comunica debitorului o
nouã somaþie, conform modelului elaborat de Ministerul
Finanþelor.
Aceastã somaþie se va întocmi în trei exemplare, dintre
care unul va rãmâne la organul de executare, al doilea
exemplar se va transmite debitorului, iar al treilea exemplar, organului competent pentru înscrierea în evidenþele de
publicitate imobiliarã. Comunicarea somaþiei se va face
conform procedurii prevãzute la art. 23 din ordonanþã.
2.2. Ñ Conform prevederilor Codului de procedurã
civilã, dacã debitorul înceteazã din viaþã înaintea începerii
executãrii silite, organul de executare va putea începe executarea silitã împotriva moºtenitorilor debitorului dupã expirarea unui termen de 15 zile de la data comunicãrii unei
somaþii la ultimul domiciliu al debitorului cãtre moºtenitorii
acestuia.
În cazul în care debitorul înceteazã din viaþã în cursul
executãrii silite, organul de executare va transmite o somaþie pe numele moºtenitorilor, la ultimul domiciliu al defunctului. Dupã expirarea termenului de 15 zile de la
comunicarea acestei somaþii colective, dacã debitul nu se
achitã, executarea silitã se va continua de la ultimul act de
executare silitã.
Somaþiile menþionate la alin. 1 ºi 2 sunt cele prevãzute
la art. 23 din ordonanþã ºi urmãresc înºtiinþarea colectivã a
moºtenitorilor debitorului (fãrã a se arãta numele ºi calitatea fiecãrui moºtenitor).
Atunci când moºtenitorii debitorului sunt ºi minori sau
interziºi, executarea silitã se suspendã pânã la sesizarea
ºi numirea de cãtre autoritatea tutelarã competentã a unui
reprezentant.
3. Referitor la art. 60
3.1. Ñ Imobilele urmãrite silit de cãtre organele de executare se valorificã prin:
Ð vânzare directã;
Ð vânzarea fãcutã de debitor cu acordul organului de
executare;
Ð vânzarea prin licitaþie publicã;
Ð alte modalitãþi prevãzute de lege.
3.2. Ñ Pentru valorificarea prin vânzare directã a bunurilor imobile, organul de executare va aduce la cunoºtinþã,
prin publicaþie de vânzare afiºatã la sediul organului de
executare în a cãrui razã teritorialã se aflã bunul imobil
supus executãrii silite, data la care are loc vânzarea bunurilor imobile ºi locul unde urmeazã a fi efectuatã. Publicaþia
de vânzare se comunicã ºi celor interesaþi sã cumpere
bunurile imobile puse în vânzare.
Vânzarea bunurilor imobile se face chiar dacã se prezintã un singur cumpãrãtor. În cazul în care se prezintã
pentru cumpãrare mai mulþi solicitanþi, organul de executare
va vinde bunul imobil celui care oferã cel mai mare preþ
faþã de preþul de evaluare, astfel încât, þinând seama de
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interesul legitim ºi imediat al creditorului, cât ºi de drepturile ºi obligaþiile debitorului urmãrit, executarea silitã sã se
realizeze cu rezultate cât mai avantajoase.
La vânzarea directã, organul de executare va întocmi un
proces-verbal în care va consemna desfãºurarea acesteia.
Cumpãrãtorul va efectua plata preþului convenit cel târziu a doua zi de la data încheierii procesului-verbal. Un
exemplar al procesului-verbal se va elibera cumpãrãtorului
a doua zi dupã ce acesta va face dovada plãþii preþului
imobilului vândut.
Procesul-verbal constituie titlu de proprietate pentru
bunul imobil vândut, pe baza cãruia se face înscrierea în
registrele de publicitate imobiliarã.
3.3. Ñ Dupã întocmirea procesului-verbal de identificare
a bunului imobil supus executãrii silite, debitorul poate solicita organului de executare sã procedeze el însuºi la vânzarea bunului imobil.
Solicitarea debitorului, prevãzutã la alineatul precedent,
va fi formulatã în scris ºi va cuprinde, printre altele,
numele ºi adresa potenþialilor cumpãrãtori, preþul propus,
precum ºi termenul în care aceºtia se obligã sã depunã
acest preþ la dispoziþia organului de executare.
Organul de executare îºi poate da acordul privind vânzarea bunului imobil de cãtre debitor, dacã:
Ñ cumpãrãtorul este o persoanã fizicã sau juridicã solvabilã;
Ñ termenul în care se poate realiza valorificarea bunului imobil este rezonabil (mai mic sau egal cu cel necesar
pentru efectuarea procedurii de vânzare prin licitaþie);
Ñ preþul propus este cel puþin egal cu preþul de evaluare a bunului imobil.
În acordul scris organul de executare va menþiona
expres cã în contractul de vânzare-cumpãrare încheiat între
debitorul-vânzãtor ºi cumpãrãtor preþul convenit de pãrþi va
fi consemnat la dispoziþia organului de executare, în care
sens se va indica numãrul de cont ºi organul unde
urmeazã a se face consemnarea preþului.
Organul de executare va cere, în condiþiile legii, organelor abilitate sã þinã evidenþa publicitãþii imobiliare, radierea
inscripþiei ipotecare, numai dupã primirea de la cumpãrãtor
a preþului bunului imobil vândut.
4. Referitor la art. 63
4.1. Ñ În cazul executãrii silite a bunurilor imobile, ori
de câte ori este necesar pentru paza, îngrijirea sau pentru
administrarea chiriilor, arendei sau a altor venituri ale acestora, organul de executare poate numi un administratorsechestru.
Pe mãsura încasãrilor, administratorul-sechestru va fi
obligat sã consemneze la trezoreria statului sau la o unitate specializatã, abilitatã sã facã astfel de operaþiuni, veniturile realizate, dupã deducerea cheltuielilor fãcute pentru
administrarea bunului imobil pentru care s-a pornit executarea silitã, la dispoziþia organului de executare cãruia i se
predã recipisa de consemnare în urmãtoarele 24 de ore.
Veniturile consemnate vor fi considerate încasãri în contul debitului pentru realizarea cãruia s-a pornit executarea
silitã.
Sechestrarea veniturilor unui bun imobil pentru care s-a
început executarea silitã înceteazã în momentul când
acesta este transmis prin cumpãrare unui alt proprietar.
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Indemnizaþia administratorului-sechestru, altul decât debitorul sau creditorul, este lunarã ºi va fi fixatã de cãtre
organul de executare.
Indemnizaþia acordatã administratorului-sechestru este
consideratã cheltuialã de executare.
Ori de câte ori este necesar, administratorul-sechestru
este obligat sã prezinte organului de executare situaþia
veniturilor ºi a cheltuielilor fãcute cu administrarea bunului
imobil sechestrat.
Administrarea necorespunzãtoare a bunului imobil pentru
care s-a pornit procedura de executare silitã atrage dupã
sine rãspunderea administrativã, civilã sau penalã, dupã
caz, a administratorului-sechestru.
4.2. Ñ Dacã veniturile viitoare, pe timp de un an, ale
bunurilor imobile supuse executãrii silite asigurã acoperirea
creanþei, inclusiv majorãrile de întârziere ºi cheltuielile de
executare aferente, debitorul poate solicita instanþei din
raza teritorialã în care se aflã bunul imobil suspendarea
executãrii silite.
Când organul de executare întâmpinã dificultãþi în încasarea veniturilor sau dacã, ulterior, se constatã cã veniturile
anuale ale bunurilor imobile aparþinând debitorului nu sunt
suficiente pentru acoperirea creanþei, acesta va putea solicita instanþei revocarea mãsurii de suspendare a executãrii
silite. Cererea va fi judecatã cu celeritate, conform prevederilor Codului de procedurã civilã.
5. Referitor la art. 65
Ofertele de cumpãrare se primesc de cãtre organul de
executare pânã în ziua programatã pentru þinerea licitaþiei.
Condiþia de participare este prezentarea dovezii de
platã, în contul stabilit de organul de executare, a sumei
reprezentând 10% din valoarea bunului imobil.
Ofertele de cumpãrare pot fi transmise direct sau prin
poºtã. Nu se admit oferte telefonice, telegrafice, telex sau
telefax.
Persoanele care iau parte la licitaþie se pot prezenta ºi
prin mandatari care trebuie sã-ºi justifice calitatea prin
procurã specialã legalizatã. Debitorul nu va putea concura
nici personal ºi nici prin persoana interpusã.
Licitaþiile se vor þine în ziua ºi la ora indicate în anunþul
de vânzare, numai dacã sunt cel puþin doi ofertanþi.
6. Referitor la art. 66
Licitaþia are loc în faþa unei comisii formate din trei persoane numite prin decizie a conducãtorului organului de
executare.
Licitaþia începe prin citirea publicaþiilor de vânzare, a
condiþiilor vânzãrii, a sarcinilor ce existã asupra bunului
imobil, a opoziþiilor ºi a hotãrârilor care s-au pronunþat.
ªedinþa va fi publicã.
Preþul se consemneazã de cãtre cumpãrãtor la trezoreria statului sau la o unitate abilitatã sã facã astfel de operaþiuni, la dispoziþia organului de executare, în prima zi
lucrãtoare imediat urmãtoare datei la care s-a þinut licitaþia.
Ofertanþilor necâºtigãtori li se vor restitui sumele depuse,
în termen de maximum 5 zile de la data adjudecãrii.
În cazul în care obiectul executãrii silite îl formeazã mai
multe bunuri imobile, distincte, ale debitorului, procedura de
vânzare prin licitaþie publicã se va îndeplini pentru fiecare
bun în parte.
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MODEL
MINISTERUL FINANÞELOR

Direcþia generalã .............................................
Unitatea ............................................................
Localitatea ........................................................
Str. .................................................. nr. ..........
Nr. dosarului de executare silitã ........../.........

Nr. .................. din .................

PROCES-VERBAL

de identificare a bunului imobil supus executãrii silite
Încheiat astãzi ........................................ luna .................................. anul ............. ora ......... în
localitatea ....................................., str. .......................................................................... nr. ...............
În temeiul art. 58 alin. 3 din Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996, subsemnatul
........................................, având funcþia de ........................................, cu legitimaþia nr. ...................,
am procedat la identificarea bunurilor imobile ale debitorului .................................................... din
localitatea ......................................, str. ............................................................. nr. ..........., nr. rol/cod
fiscal ....................................., care, deºi i s-a comunicat somaþia nr. ................... din .......................,
nu a efectuat plata sumelor datorate, constând în:

Natura debitului

Actul normativ
în baza cãruia
a fost stabilitã
obligaþia de platã

Suma (lei)
Debit

Majorãri1)

TOTAL:

Pentru realizarea creanþelor bugetare s-a procedat la identificarea urmãtoarelor bunuri imobile:
Ñ clãdire în suprafaþã de ....................................., compusã din .............................................
ºi construitã din .......................................................................................................................................
situatã în localitatea ......................................................................, str. ...................................................,
nr. ........................................., deþinutã în baza2) .................................................................................,
evaluatã la suma de ............................................................. ;
Ñ teren3) ........................ în suprafaþã de ...................., situat în ..............................................,
str. ................................ nr. ............., deþinut în baza2) ......................................................................,
evaluat la suma de ...................................... .
Identificarea bunurilor imobile s-a efectuat în prezenþa urmãtoarelor persoane:
Ñ ..................................................................., domiciliat în .........................................................,
legitimat cu ..........................................................., în calitate de ..........................................................;
Ñ ..................................................................., domiciliat în .........................................................,
legitimat cu ..........................................................., în calitate de ..........................................................;
Ñ ..................................................................., domiciliat în .........................................................,
legitimat cu ..........................................................., în calitate de ......................................................... .
În legãturã cu bunurile imobile identificate, debitorul ..................................................................
menþioneazã cã nu/au fost gajate sau ipotecate anterior ...................................................................
...................................................................................................................................................................
Sarcini care greveazã bunul imobil: ..................................................................................................
Persoanele de faþã la identificarea bunurilor imobile formuleazã urmãtoarele obiecþii:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
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În legãturã cu bunurile imobile identificate s-au sãvârºit infracþiunile: ........................................
.....................................................................................................................................................................
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal de identificare a bunurilor imobile în ......
exemplare, dintre care unul pentru organul de executare, unul s-a înmânat debitorului ..................
............................................................................................................................................................... 4).

Reprezentantul organului de executare,
..........................................................

Semnãtura debitorului
(sau a persoanei majore cu care locuieºte),
..........................................................
Semnãturile martorilor:
......................................
......................................
......................................

1) Pentru neplata sumelor datorate se vor calcula majorãri de întârziere conform dispoziþiilor legale, în continuare
folosindu-se cota de .........
2) Se va menþiona actul care atestã proprietatea asupra bunului imobil.
3) Se va menþiona felul terenului.
4) Se va face menþiunea dacã debitorul nu este de faþã, refuzã sau nu poate sã semneze procesul-verbal de
identificare a bunurilor imobile.

MODEL
MINISTERUL FINANÞELOR

Direcþia generalã .............................................
Unitatea ............................................................
Localitatea ........................................................
Str. .................................................. nr. ..........
Nr. dosarului de executare silitã ........../.........
SOMAÞIE

pentru executarea silitã a bunurilor imobile

Nr. .................. din .................

Cãtre1)......................................
......................................
......................................
......................................

În temeiul art. 59 din Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanþelor
bugetare,
vã atenþionãm cã, deoarece nu aþi achitat sumele de platã înscrise în titlul executoriu
nr. ......................./..................., în termen de 5 zile de la înmânarea prezentei somaþii, se va proceda la executarea silitã a urmãtoarelor bunuri imobile prevãzute în procesul-verbal de identificare
a bunurilor imobile nr. ...................... din ..............................:
Ñ clãdire în suprafaþã de ..........................................., compusã din ...........................................
ºi construitã din .........................................................................................................................................,
situatã în localitatea ......................................................., str. ................................................... nr. .........,
deþinutã în baza 2) ....................................................................., evaluatã la suma de ..........................;
Ñ teren3)...................................... în suprafaþã de ..............., situat în ......................................,
str. ...................................... nr..........., deþinut în baza2) ............................................, evaluat la suma
de.................... .
Precizãm cã s-a luat mãsura înscrierii prezentei somaþii în evidenþele de publicitate imobiliarã.
Menþionãm cã pânã la începerea executãrii silite puteþi achita sumele datorate.
Conducãtorul unitãþii fiscale,
L.S.
......................................

ªeful compartimentului de urmãrire ºi încasare,
......................................

1) Se va comunica debitorului ºi organului competent în a cãrui razã teritorialã se aflã bunul imobil, pentru
înscrierea în evidenþele de publicitate imobiliarã.
2) Se va menþiona actul care atestã proprietatea asupra bunului imobil.
3) Se va menþiona felul terenului.
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MODEL

MINISTERUL FINANÞELOR

Direcþia generalã .............................................
Unitatea ............................................................
Localitatea ........................................................
Str. .................................................. nr. ..........
Nr. dosarului de executare silitã ........../.........

Rol/Cod fiscal nr. ...................
Nr. .................. din .................

PROCES-VERBAL

de instituire a administratorului-sechestru
Anul ........... luna ............... ziua .......
În baza art. 63 alin. 1 din Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996,
având în vedere cã1)....................................................................................................................,
domiciliat/cu sediul în localitatea .........................................., str. ....................................... nr. ..........,
bloc ........, sc. ........, et. ......., ap. ......., are de platã urmãtoarele obligaþii bugetare:

Natura debitului

Actul normativ
în baza cãruia
a fost stabilitã
obligaþia de platã

Suma (lei)
Debit

Majorãri2)

Întrucât sumele menþionate mai sus nu au fost achitate, deºi i s-au înmânat somaþiile 3)
nr. ................................ / ....................... ºi nr. ............................./......................., pentru lichidarea
debitului s-a început procedura de executare silitã imobiliarã ºi s-a încheiat procesul-verbal de
identificare a bunurilor imobile nr. ........................./.............................. .
Pentru administrarea imobilului urmãrit se numeºte administrator-sechestru4) .............................
.........................................................................................................................................................., din
localitatea ................................................................., str. ................................................ nr. ........., bloc
........., sc. ............, et. ............., ap. ................., buletin de identitate/certificat de înmatriculare
seria .......... nr. ............, eliberat de ......................................, asupra urmãtoarelor bunuri imobile:
Ñ clãdire în suprafaþã de ............................, compusã din ............................................................,
construitã din .........................................................................................................................., situatã în
localitatea ..........................................................., str. ......................................... nr. .........., bloc .........,
sc. ......., et. ........, ap. ............, evaluatã la suma de ....................................;
Ñ teren în suprafaþã de .............................., felul terenului .........................................................,
situat în localitatea ................................................................, str. .........................................................
nr. ........, evaluat la suma de ................................. .
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În cazul în care administrator-sechestru este numitã altã persoanã fizicã sau juridicã decât debitorul sau creditorul, organul de executare va fixa o indemnizaþie administratorului-sechestru, þinând
seama de activitatea depusã.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal de instituire a administratorului-sechestru,
în trei exemplare, dintre care unul rãmâne la dosarul de executare, unul s-a înmânat debitorului ºi
unul s-a înmânat administratorului-sechestru.
Organul de executare .......................................

Semnãtura debitorului ................................

Numele ºi prenumele ........................................
Semnãtura ..........................................................
Legitimaþia ..........................................................
Am primit în pãstrare, în calitate de administrator-sechestru, bunurile imobile menþionate în prezentul proces-verbal, de care rãspund, ºi am luat la cunoºtinþã despre obligaþiile pe care le am.
Obligaþiile administratorului-sechestru sunt cele prevãzute în Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996
ºi în normele metodologice de aplicare emise de Ministerul Finanþelor.

Semnãtura administratorului-sechestru,
................................................
1)
2)
3)
4)

Numele ºi prenumele sau denumirea debitorului.
Majorãrile de întârziere se vor calcula în continuare folosindu-se cota de....... pânã la achitarea sumelor datorate.
Se va indica numãrul ºi data somaþiilor prevãzute în art. 23 ºi 59 din Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996.
Numele ºi prenumele sau denumirea administratorului-sechestru.

MODEL
MINISTERUL FINANÞELOR

Direcþia generalã .............................................
Unitatea ............................................................
Localitatea ........................................................
Str. .................................................. nr. ..........
Nr. dosarului de executare silitã ........../.........

Nr. .................. din .................

PUBLICAÞIE DE VÂNZARE

Anul........... luna............... ziua.......
În temeiul art. 65 din Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanþelor bugetare se face cunoscut prin prezenta cã în ziua de ...................... luna ...................... anul ............
ora ......, în localitatea ........................................., str. .................................................. nr. ..............,
se vor vinde prin1) .................................................................... urmãtoarele bunuri imobile, proprietate
a debitorului 2) ....................................................................., cu domiciliul/sediul în localitatea
..........................................., str. ................................................................. nr. .........., bl. .........., sc.
......., et. ........., ap. .............., nr. rol/cod fiscal ................................ :
a) clãdire în suprafaþã de .............................., compusã din ................................... ºi construitã
din ........................................................................................................................................., situatã în
localitatea ..........................................................., str. ................................................. nr. ...................,
evaluatã la suma de .................................... lei;
b) teren3) ........................................................................ în suprafaþã de ........................., situat în
localitatea ..........................................................., str. ............................................................ nr. .........,
evaluat la suma de ........................................... lei.
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Bunurile imobile mai sus menþionate sunt grevate de urmãtoarele4):

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Pentru bunul imobil prevãzut mai sus (clãdire/teren) au comunicat titluri executorii urmãtorii
creditori5):

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Executarea silitã a bunurilor imobile din prezenta publicaþie
temeiul6)......................................................................, care constituie titlu executoriu.

se

face

în

Conducãtoul organului de executare .....................................
Numele ºi prenumele .............................................................
Semnãtura ..............................................................................

L.S.
1) Se va indica forma vânzãrii.
2) Se vor menþiona numele ºi prenumele sau denumirea debitorului.
3) Se va menþiona felul terenului.
4) Se vor menþiona drepturile reale existente asupra bunurilor imobile ºi oirce alte sarcini înscrise în evidenþele de
publicitate imobiliarã, precum ºi titularii ºi domiciliul sau sediul acestora.
5) Se vor menþiona numele ºi prenumele sau denumirea, precum ºi domiciliul sau sediul creditorilor urmãritori.
6) Se vor menþiona denumirea, numãrul ºi data actului ce constituie titlu executoriu.

MODEL
MINISTERUL FINANÞELOR

Direcþia generalã .....................................................
Unitatea ....................................................................
Localitatea ................................................................
Str. .......................................................... nr. ..........
Nr. dosarului de executare silitã ................../.........

Nr. .................. din .................

P R O C E S - V E R B A L D E L I C I T A Þ I E 1)

încheiat astãzi ........... luna ...................... anul .......... ora .......
în localitatea ......................................, str. ...................................... nr. .........
În temeiul art. 67 alin. 1 din Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanþelor
bugetare,
pentru realizarea creanþelor bugetare faþã de debitorul2) ..........................................................
din localitatea ............................................, str. ...................................................................... nr. .......,
nr. rol/cod fiscal ......................................., în sumã de ........................................, specificate în titlul
executoriu nr. ......................./........................................., s-au identificat bunurile imobile înscrise în
procesul-verbal de identificarea bunurilor imobile nr. ..................... din ...................., întocmit de
.................................................,
valorificarea bunurilor imobile prin vânzare la licitaþie a fost adusã la cunoºtinþã publicã prin
publicarea la data de ............................... în ziarele .............................................................................
a publicaþiei de vânzare, care a fost afiºatã la sediul .......................................................................3),
la .................................................4), precum ºi ...........................................................5).
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În baza art. 60 din Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996 s-a procedat la valorificarea bunurilor
imobile urmãrite silit prin vânzare prin licitaþie publicã, dupã cum urmeazã:
Reprezentantul organului de executare a dat citire publicaþiei de vânzare, care cuprinde:
Ñ datele de identificare a bunului imobil ...................................................................................
....................................................................................................................................................................
Ñ descrierea sumarã ....................................................................................................................
Ñ drepturile reale ºi celelalte sarcini înscrise în evidenþele de publicitate imobiliarã care greveazã bunul imobil ..............................................................................................................................
Ñ condiþiile vânzãrii ........................................................................................................................
Ñ preþul de evaluare a bunului imobil ....................................................................................
Ñ data ............................ ora .............. locul vânzãrii .............................................................
Ñ domiciliul sau denumirea ºi sediul debitorului ......................................................................
....................................................................................................................................................................
Ñ creditori urmãritori .................................................................................................................
S-a fãcut prezentarea ofertelor scrise primite ºi a dovezii plãþii sumei reprezentând 10% din
valoarea bunului imobil de cãtre ..........................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Licitaþia a început de la preþul de .......................................................................................... 6).
Adjudecarea s-a fãcut în favoarea7)...........................................
........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
la preþul de ............................................. .
Plata se va face integral ............................................ sau în ..................... rate lunare, cu un
avans de8) .................................................... ºi cu plata unei dobânzi de ......................................... .
Cumpãrãtorul nu va putea înstrãina bunul imobil decât dupã plata în întregime a preþului.
Cu privire la vânzarea la licitaþie s-au fãcut urmãtoarele obiecþii: ............................................
........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal în ................... exemplare.

Semnãtura debitorului
(sau a reprezentantului sãu),
.....................................
Comisia de licitaþie:
(numele, prenumele, semnãtura)
L.S.
................................
................................
................................

Adjudecatar:
(numele, prenumele, semnãtura),
L.S.
.....................................
.....................................
......................................

1) Pentru vânzarea la licitaþie a bunurilor imobile.
2) Numele, prenumele sau denumirea.
3) Organul de executare care organizeazã licitaþia ºi consiliul local în raza cãruia se aflã bunurile imobile
identificate.
4) Locul stabilit de organul de executare pentru desfâºurarea licitaþiei.
5) Alte locuri unde a fost afiºatã publicaþia de vânzare.
6) Cel mai mare preþ dintre ofertele scrise, dacã acesta este superior celui la care s-a fãcut evaluarea; în caz
contrar, licitaþia va începe de la preþul de evaluare.
7) Numele, prenumele sau denumirea, domiciliul sau sediul, precum ºi contul bancar al adjudecatarilor, dupã caz.
8) Minimum 50% din preþul de adjudecare a bunului imobil.
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MINISTERUL FINANÞELOR

ORDIN
privind lansarea unei emisiuni de titluri de stat seria 1996 F5
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
în baza Hotãrârii Guvernului nr. 449/1994 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Finanþelor, republicatã,
în baza prevederilor art. 18 din Legea bugetului de stat pe anul 1996 nr. 29/1996, ale art. 7 din Legea
nr. 91/1993 privind datoria publicã ºi ale Convenþiei nr. 20.169/1994, încheiatã între Ministerul Finanþelor ºi Banca
Naþionalã a României,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã lansarea unei emisiuni de titluri de
stat, numite certificate de trezorerie cu dobândã, seria
1996 F5, în valoare nominalã totalã de 82.050.000.000 lei.
Valoarea nominalã poate fi majoratã în funcþie de necesitãþile de finanþare a deficitului bugetului de stat.
Art. 2. Ñ Certificatele de trezorerie cu dobândã sunt
puse în vânzare la valoarea nominalã (100%) la data de
28 noiembrie 1996.
Art. 3. Ñ Scadenþa certificatelor de trezorerie cu
dobânda seria 1996 F5 este la 91 de zile, respectiv joi,
27 februarie 1997.
Art. 4. Ñ Dobânda a cãrei ratã se va situa la nivelul
ratei medii a dobânzii pe piaþa interbancarã BUBID la
3 luni, stabilitã de Banca Naþionalã a României pentru tranzacþiile încheiate cu 5 zile lucrãtoare anterior datei emisiunii, se va plãti la scadenþã ºi se va determina dupã
formula:
D = K x i x numãrul de zile pânã la scadenþã ,
360
în care:
D = valoarea dobânzii;
K = valoarea nominalã totalã;
i = rata dobânzii.
Art. 5. Ñ Valoarea nominalã individualã a unui certificat
de trezorerie cu dobândã este de 10.000.000 lei.
Art. 6. Ñ Lansarea emisiunii de titluri de stat se face
prin subscripþie publicã, certificatele de trezorerie cu
dobândã putând fi cumpãrate de societãþi bancare din
România în nume propriu ºi/sau în numele clienþilor lor
persoane juridice.

Cererile de subscriere se depun la Banca Naþionalã a
României pânã cel mai târziu cu douã zile înainte de data
vânzãrii, pânã la ora 12,00 a respectivei zile.
Dupã închiderea subscrierii, Banca Naþionalã a
României va informa participanþii, în cel mai scurt timp,
asupra acceptãrii sau neacceptãrii, totale sau parþiale, a
cererilor depuse.
Art. 7. Ñ Plata certificatelor de trezorerie cu dobândã
subscrise se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpãrãtorului deschis la Banca Naþionalã a
României, cu suma reprezentând valoarea nominalã a certificatelor de trezorerie cu dobândã cumpãrate.
Rãscumpãrarea certificatelor de trezorerie cu dobândã
se va face la data scadenþei, prin creditarea contului deþinãtorului cu suma reprezentând valoarea nominalã plus
dobânda.
Art. 8. Ñ Lansarea emisiunilor de titluri de stat se efectueazã prin Banca Naþionalã a României care acþioneazã
în calitate de agent al statului, de platã, înregistrare ºi
transfer.
Art. 9. Ñ Certificatele de trezorerie cu dobândã nu se
emit în formã fizicã. Proprietatea asupra acestora va fi
înregistratã la Banca Naþionalã a României, iar orice
schimbare a titularului dreptului de proprietate va fi anunþatã acesteia în conformitate cu procedura stabilitã.
Art. 10. Ñ Prezenta emisiune nu beneficiazã de facilitãþi
fiscale.
Art. 11. Ñ Direcþia generalã creanþe ºi angajamente
interne ºi externe ale statului din Ministerul Finanþelor va
aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 12 noiembrie 1996.
Nr. 2.318.
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