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HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind stabilirea programelor de trecere
la evidenþa cantitativ-valoricã pentru bunurile aflate în administrarea unitãþilor
din sectorul de apãrare naþionalã, ordine publicã ºi siguranþã naþionalã
În temeiul art. 43 din Legea contabilitãþii nr. 82/1991, actualizatã ºi completatã prin Ordonanþa Guvernului
nr. 22/1996,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã programele elaborate de unitãþile
din sectorul de apãrare naþionalã, ordine publicã ºi siguranþã naþionalã privind organizarea ºi conducerea contabilitãþii cantitativ ºi valoric pentru bunurile aflate în
administrare, prevãzute în anexele nr. 1Ð7.
Art. 2. Ñ Anexele nr. 1Ð7 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 3. Ñ Prezenta hotãrâre se aplicã în Ministerul
Apãrãrii Naþionale, Ministerul de Interne, Ministerul de
Justiþie Ñ Direcþia generalã a penitenciarelor, Serviciul
Român de Informaþii, Serviciul de Informaþii Externe,
Serviciul

de

Protecþie

ºi

Pazã

ºi

Serviciul

Telecomunicaþii Speciale.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Ministrul apãrãrii naþionale,
Gheorghe Tinca
Ministru de interne,
Doru Ioan Tãrãcilã
p. Ministrul justiþiei,
Adrian Duþã,
secretar de stat

Bucureºti, 30 octombrie 1996.
Nr. 1.060.

p. Directorul
Serviciului Român de Informaþii,
Popescu Ion
p. Directorul
Serviciului de Informaþii Externe,
general de divizie Constantin Filineanu
p. Directorul
Serviciului de Protecþie ºi Pazã,
general de brigadã Nicolae Bãnuþã
Directorul
Serviciului de Telecomunicaþii Speciale,
general de brigadã ing. Tiberiu Lopãtiþã

de
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ANEXA Nr. 1

PROGRAM

de trecere la evidenþa cantitativ-valoricã pentru bunurile aflate în administrarea Ministerului Apãrãrii Naþionale
1. Numirea unei comisii centrale conduse de un secretar de stat, care sã asigure coordonarea ºi realizarea noului sistem de contabilitate.
Termen: 10 zile de la data intrãrii
în vigoare a prezentei hotãrâri
2. Elaborarea ºi redactarea proiectului de norme proprii
pentru conducerea contabilitãþii cantitativ ºi valoric ºi înaintarea acestora spre avizare la Ministerul Finanþelor.
Termen: 31 martie 1997
3. Primirea normelor ºi instrucþiunilor avizate de
Ministerul Finanþelor.
Termen: 30 aprilie 1997

6. Pregãtirea ºi instruirea personalului implicat în activitatea de trecere la contabilitatea cantitativ-valoricã.
Termen: 30 iunie 1998
7. Experimentarea noului sistem contabil la unele unitãþi
reprezentative din armatã.
Termen: 1 aprilie Ð 31 decembrie
1998
8. Desfãºurarea activitãþilor legate de inventarierea ºi
evaluarea bunurilor materiale aflate în evidenþã.
Termen: 1 iulie Ð 31 decembrie
1998

4. Elaborarea normelor tehnice interne în conformitate
cu cerinþele contabilitãþii cantitativ-valorice.
Termen: 31 octombrie 1997

9. Asigurarea dotãrii cu tehnicã de calcul ºi a produselor informatice necesare.

5. Stabilirea structurilor organizatorice necesare conducerii contabilitãþii conform noilor norme, precum ºi a atribuþiilor-cadru specifice.
Termen: 31 decembrie 1997

10. Trecerea la evidenþa cantitativ-valoricã a bunurilor
materiale din Ministerul Apãrãrii Naþionale.

Termen: 30 septembrie 1998

Termen: 1 ianuarie 1999

ANEXA Nr. 2
PROGRAM

de trecere la evidenþa cantitativ-valoricã pentru bunurile aflate în administrarea Ministerului de Interne
1. Numirea unei comisii centrale conduse de un secretar de stat, care sã asigure coordonarea ºi realizarea noului sistem de contabilitate.
Termen: 10 zile de la data intrãrii
în vigoare a prezentei hotãrâri
2. Elaborarea ºi redactarea proiectului de norme proprii
pentru organizarea ºi conducerea contabilitãþii cantitativ ºi
valoric ºi înaintarea acestora spre avizare la Ministerul
Finanþelor.
Termen: 31 martie 1997
3. Primirea normelor ºi instrucþiunilor avizate de
Ministerul Finanþelor.
Termen: 30 aprilie 1997
4. Elaborarea normelor tehnice interne în conformitate
cu cerinþele contabilitãþii cantitativ-valorice.
Termen: 31 octombrie 1997

5. Stabilirea structurilor organizatorice necesare organizãrii ºi conducerii contabilitãþii conform noilor norme, precum ºi a atribuþiilor-cadru specifice.
Termen: 31 decembrie 1997
6. Pregãtirea ºi instruirea personalului implicat în activitatea de trecere la contabilitatea cantitativ-valoricã.
Termen: 30 iunie 1998
7. Asigurarea dotãrii cu tehnicã de calcul, cu produsele
informatice necesare ºi cu imprimatele tipizate specifice
evidenþei cantitativ-valorice a bunurilor materiale.
Termen: 30 iunie 1998
8. Experimentarea noului sistem contabil la unele unitãþi
reprezentative.
Termen: 1 iulie Ð 31 decembrie
1998
9. Desfãºurarea activitãþilor legate de inventarierea ºi
evaluarea bunurilor materiale aflate în evidenþã.
Termen: 1 iulie Ð 31 decembrie
1998
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ANEXA Nr. 3
PROGRAM

de trecere la evidenþa cantitativ-valoricã pentru bunurile aflate
în administrarea Ministerului Justiþiei Ñ Direcþia generalã a penitenciarelor
1. Numirea unei comisii centrale care sã asigure coordonarea ºi realizarea noului sistem de contabilitate.

5. Iniþierea cursurilor de contabilitate pentru angajaþii din
sectoarele logisticã ºi financiar.
Termen: 31 iulie 1997

Termen: 10 zile de la data intrãrii
în vigoare a prezentei hotãrâri
2. Elaborarea ºi redactarea proiectului de norme proprii

6. Obþinerea formularelor tipizate necesare trecerii la
forma de evidenþã cantitativ-valoricã.
Termen: 31 iulie 1997

pentru conducerea contabilitãþii cantitativ ºi valoric ºi înain-

7. Începerea acþiunii de inventariere generalã ºi evaluare a bunurilor patrimoniului.

tea acestora spre avizare la Ministerul Finanþelor.
Termen: 30 aprilie 1997

Termen: 1 iunie Ð 31 decembrie
1998

3. Stabilirea structurilor organizatorice necesare conducerii contabilitãþii conform noilor norme, precum ºi a atribuþiilor-cadru specifice.
Termen: 31 august 1997

8. Experimentarea noului sistem contabil la anumite unitãþi reprezentative subordonate Direcþiei generale a penitenciarelor.
Termen: 1 februarie Ð 31 august
1998

4. Înaintarea propunerilor privind restructurarea statelor
de organizare din unitãþile subordonate Direcþiei generale a
penitenciarelor, în vederea aprobãrii lor de cãtre Ministerul
Justiþiei.

9. Analiza modului de desfãºurare a acþiunii ºi propuneri de înlãturare a neajunsurilor ce s-au ivit, precum ºi
propuneri de îmbunãtãþire a activitãþii.

Termen: 30 septembrie 1997

Termen: 30 septembrie 1998

ANEXA Nr. 4
PROGRAM

de trecere la evidenþa cantitativ-valoricã pentru bunurile aflate
în administrarea Serviciului Român de Informaþii
1. Numirea unei comisii centrale, care sã asigure coordonarea ºi realizarea noului sistem de contabilitate.
Termen: 10 zile de la data intrãrii
în vigoare a prezentei hotãrâri
2. Inventarierea generalã a bunurilor materiale de natura
mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, materialelor, pieselor
de schimb cu miºcare lentã.

7. Analiza schemelor organizatorice ale compartimentelor
financiare ºi de logisticã ºi dimensionarea acestora în
funcþie de necesitãþi.
Termen: 30 iunie 1997
8. Asigurarea necesarului de imprimate tipizate specifice
evidenþei cantitativ-valorice.

Termen: 31 decembrie 1996
3. Elaborarea Normelor privind evidenþa contabilã în unitãþile Serviciului Român de Informaþii.
Termen: 31 octombrie 1997
4. Primirea normelor avizate de Ministerul Finanþelor.
Termen: 30 noiembrie 1997.
5. Evaluarea bunurilor materiale pe baza normelor elaborate, cu avizul Ministerului Finanþelor.
Termen: 31 decembrie 1997
6. Întocmirea aplicaþiilor de prelucrare automatã a datelor de evidenþã.
Termen: 31 decembrie 1997

Termen: 30 septembrie 1998
9. Organizarea de cursuri de pregãtire privind evidenþa
cantitativ-valoricã.
Termen: 30 iunie 1998
10. Aplicarea în paralel cu evidenþa actualã a normelor
de evidenþã cantitativ-valoricã la un numãr de 12 unitãþi.
Termen: 1 ianuarie 1998
11. Trecerea la evidenþa cantitativ-valoricã a bunurilor în
unitãþile Serviciului Român de Informaþii.
Termen: 1 ianuarie 1999
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ANEXA Nr. 5

PROGRAM

de trecere la evidenþa cantitativ-valoricã pentru bunurile aflate
în administrarea Serviciului de Informaþii Externe
1. Numirea unei comisii care sã asigure coordonarea ºi
realizarea implementãrii noului sistem de contabilitate.
Termen: 15 zile de la data intrãrii

5. Încadrarea, pregãtirea ºi instruirea personalului implicat în activitatea de trecere la evidenþa contabilã cantitativvaloricã.
Termen: 30 iunie 1998

în vigoare a prezentei hotãrâri
2. Elaborarea ºi redactarea proiectului de norme proprii
pentru conducerea contabilitãþii cantitativ ºi valoric ºi înain-

6. Proiectarea sistemului informatic privind evidenþa contabilã cantitativ-valoricã ºi dotarea cu tehnicã de calcul.
Termen: 30 iunie 1998

tarea acestora spre avizare la Ministerul Finanþelor.

7. Asigurarea necesarului de imprimate tipizate, specifice evidenþei contabile cantitativ-valorice.

Termen: 31 mai 1997
3. Elaborarea normelor tehnice interne de organizare ºi
conducere a contabilitãþii pe categorii de bunuri ºi structuri
(armament, muniþii, tehnicã de luptã ºi operativã, alte mij-

Termen: 30 iunie 1998
8. Inventarierea generalã ºi evaluarea bunurilor materiale aflate în evidenþã.

loace fixe, obiecte de inventar, alte materiale.

Termen: 1 iulie Ð 31 decembrie 1998

Termen: 31 decembrie 1997
4. Stabilirea structurilor organizatorice necesare condu-

9. Experimentarea noului sistem contabil la unele gestiuni.

cerii contabilitãþii conform noilor norme, a atribuþiilor-cadru

Termen: 1 iulie Ð 31 decembrie 1998

specifice ºi suplimentarea schemelor de organizare în func-

10. Trecerea la evidenþa contabilã cantitativ-valoricã a
bunurilor materiale din Serviciul de Informaþii Externe.

þie de necesitãþi.

Termen: 1 ianuarie 1999

Termen: 31 decembrie 1997

ANEXA Nr. 6
PROGRAM

de trecere la evidenþa cantitativ-valoricã pentru bunurile aflate
în administrarea Serviciului de Protecþie ºi Pazã
1. Numirea unei comisii centrale care sã asigure coordonarea ºi realizarea noului sistem de contabilitate.
Termen: 10 zile de la data intrãrii
în vigoare a prezentei hotãrâri
2. Elaborarea ºi redactarea proiectului de norme proprii
pentru conducerea contabilitãþii cantitativ ºi valoric ºi înaintarea acestora spre avizare la Ministerul Finanþelor.

6. Stabilirea structurilor organizatorice necesare conducerii contabilitãþii conform noilor norme, precum ºi a atribuþiilor-cadru specifice.
Termen: 31 decembrie 1997
7. Pregãtirea ºi instruirea personalului implicat în activitatea de trecere la contabilitatea cantitativ-valoricã.
Termen: 30 iunie 1998

Termen: 31 martie 1997
3. Primirea normelor ºi instrucþiunilor avizate de
Ministerul Finanþelor.
Termen: 30 aprilie 1997
4. Elaborarea normelor tehnice interne în conformitate
cu cerinþele contabilitãþii cantitativ-valorice.
Termen: 31 octombrie 1997
5. Asigurarea dotãrii cu tehnicã de calcul ºi a produselor informatice necesare.
Termen: 30 septembrie 1997

8. Experimentarea noului sistem contabil în paralel cu
actualul sistem.
Termen: 1 aprilie Ð 31 decembrie 1998
9. Desfãºurarea activitãþilor legate de inventarierea ºi
evaluarea bunurilor materiale aflate în evidenþã.
Termen: 1 iulie Ð 31 decembrie 1998
10. Trecerea la evidenþa cantitativ-valoricã a bunurilor
materiale din Serviciul de Protecþie ºi Pazã.
Termen: 1 ianuarie 1999
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ANEXA Nr. 7
PROGRAM

de trecere la evidenþa cantitativ-valoricã pentru bunurile aflate
în administrarea Serviciului de Telecomunicaþii Speciale
1. Numirea unei comisii centrale coordonate de un subsecretar de stat, care sã asigure realizarea noului sistem
de contabilitate.
Termen: 10 zile de la data intrãrii
în vigoare a prezentei hotãrâri
2. Elaborarea ºi redactarea proiectului de norme proprii
pentru conducerea contabilitãþii cantitativ ºi valoric ºi înaintarea acestora spre avizare la Ministerul Finanþelor.
Termen: 31 martie 1997
3. Primirea normelor ºi instrucþiunilor avizate de
Ministerul Finanþelor.
Termen: 30 aprilie 1997
4. Elaborarea normelor tehnice interne în conformitate
cu cerinþele contabilitãþii cantitativ-valorice.
Termen: 31 octombrie 1997
5. Stabilirea structurilor organizatorice necesare conducerii contabilitãþii conform noilor norme, precum ºi a atribuþiilor-cadru specifice.
Termen: 31 decembrie 1997

6. Selecþionarea ºi încadrarea cu personal a posturilor
înfiinþate pentru noua structurã organizatoricã.
Termen: 1 septembrie 1998
7. Pregãtirea ºi instruirea personalului implicat în activitatea de trecere la contabilitatea cantitativ-valoricã.
Termen: 30 iunie 1998
8. Experimentarea noului sistem contabil în cadrul unei
direcþii centrale ºi în 5 oficii judeþene de telecomunicaþii
speciale.
Termen: 1 iulie 1998
9. Desfãºurarea activitãþilor legate de inventarierea ºi
evaluarea bunurilor materiale aflate în evidenþã.
Termen: 1 iulie Ð 31 decembrie 1998
10. Completarea dotãrii cu tehnicã de calcul ºi cu produsele informatice necesare.
Termen: 30 iunie 1998

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind evaluarea, certificarea ºi supravegherea calitãþii la furnizorii forþelor armate
În temeiul art. 12 lit. i) din Legea nr. 41/1990 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Apãrãrii Naþionale ºi
al art. 33 lit. d) din Legea apãrãrii naþionale a României nr. 45/1994,
având în vedere dispoziþiile Hotãrârii Guvernului nr. 853/1995 privind compunerea ºi atribuþiile Comisiei de
Coordonare a Producþiei de Apãrare,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Evaluarea, certificarea ºi supravegherea calitãþii la furnizorii forþelor armate se organizeazã ºi se executã de Ministerul Apãrãrii Naþionale, Ministerul de Interne
ºi Serviciul Român de Informaþii prin organisme proprii,
potrivit prezentei hotãrâri, cât ºi de alte organisme prevãzute de lege.
Art. 2. Ñ În vederea aplicãrii prezentei hotãrâri, organismele militare de evaluare, certificare, acreditare ºi supraveghere a calitãþii la furnizorii forþelor armate vor emite
norme ºi reglementãri specifice.
Art. 3. Ñ În sensul prezentei hotãrâri, prin urmãtoarele
sintagme se înþelege:
a) forþe armate Ñ armata, mari unitãþi din subordinea
Ministerului de Interne, cele ale serviciilor de informaþii ale
statului ºi alte formaþiuni de apãrare armatã organizate
potrivit legii;

b) furnizor al forþelor armate Ñ orice agent economic
care îºi desfãºoarã activitatea în România, potrivit actelor
normative în vigoare, având ca obiect de activitate cercetarea, proiectarea, producþia ºi comercializarea de produse ºi
de servicii destinate forþelor armate ºi care poate confirma
cã la realizarea acestora s-au respectat cerinþele beneficiarului referitoare la calitate;
c) furnizor comun al forþelor armate Ñ furnizor al forþelor
armate, definit conform lit. b), pentru Ministerul Apãrãrii
Naþionale ºi pentru cel puþin încã o componentã a forþelor
armate;
d) furnizor specific al forþelor armate Ñ furnizor al forþelor
armate, conform lit. b), pentru o singurã componentã a forþelor armate;
e) personal cu sarcini în asigurarea calitãþii Ñ personalul
implicat în contractarea, evaluarea, certificarea ºi supravegherea calitãþii la furnizorii forþelor armate, precum ºi cel
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cu sarcini în urmãrirea ºi recepþionarea produselor ºi serviciilor achiziþionate.
Art. 4. Ñ Ministerul Apãrãrii Naþionale organizeazã ºi
efectueazã evaluarea ºi certificarea calitãþii atât la furnizorul
comun al forþelor armate, cât ºi la furnizorul sãu specific
prin Organismul Militar de Certificare, Acreditare ºi
Supraveghere Ñ O.M.C.A.S., constituit în cadrul
Departamentului înzestrãrii ºi logisticii armatei.
Departamentul înzestrãrii ºi logisticii armatei, prin ºeful
acestuia, reprezintã autoritatea naþionalã privind asigurarea
calitãþii produselor ºi serviciilor achiziþionate de Ministerul
Apãrãrii Naþionale.
Art. 5. Ñ Celelalte componente ale forþelor armate executã activitãþi de evaluare, certificare ºi supraveghere a
calitãþii la furnizorii specifici prin Comisii de Certificare,
Acreditare ºi Supraveghere Ñ C.C.A.S., constituite unitar la
nivelul structurilor proprii de înzestrare ºi logisticã.
Art. 6. Ñ Organismele militare de evaluare, certificare,
acreditare ºi supraveghere a calitãþii (O.M.C.A.S. ºi
C.C.A.S.) se organizeazã în compartimente independente
aflate în coordonarea directã a adjuncþilor (similari) conducãtorilor organelor componentelor forþelor armate care coordoneazã activitatea de înzestrare ºi asigurare logisticã.
Structura organizatoricã, încadrarea pe funcþii, atribuþiile
care revin organismelor de evaluare, certificare, acreditare
ºi supraveghere a calitãþii, precum ºi dotãrile specifice se
aprobã prin ordine ale conducãtorilor organelor cu atribuþii
de înzestrare ºi logisticã din cadrul componentelor forþelor
armate.
Art. 7. Ñ Organismele militare de evaluare, certificare,
acreditare ºi supraveghere a calitãþii au urmãtoarele atribuþii principale:
a) elaboreazã reglementãrile proprii referitoare la evaluarea, certificarea ºi supravegherea calitãþii la furnizori ºi de
abilitare a altor organisme de evaluare ºi certificare în
domeniu;
b) organizeazã ºi executã activitãþile de evaluare, certificare ºi supraveghere a calitãþii la furnizori, potrivit reglementãrilor elaborate;

c) trimestrial, elaboreazã informãri cu privire la modul de
desfãºurare a activitãþilor, pe care le prezintã adjunctului
conducãtorului componentei forþelor armate care le coordoneazã activitatea;
d) abiliteazã, dupã caz, alte organisme de evaluare, certificare, acreditare ºi supraveghere în domeniu.
Art. 8. Ñ Organismele militare de evaluare, certificare,
acreditare ºi supraveghere a calitãþii constituite în cadrul
componentelor forþelor armate stabilesc, prin protocoale,
modul de transmitere a informaþiilor referitoare la furnizorii
al cãror sistem al calitãþii a fost evaluat ºi certificat.
Art. 9. Ñ Organismele militare de evaluare, certificare,
acreditare ºi supraveghere a calitãþii colaboreazã cu organisme similare din þarã ºi din strãinãtate în vederea armonizãrii reglementãrilor de certificare ºi evaluare, precum ºi
pentru facilitarea recunoaºterii reciproce a certificãrilor.
Art. 10. Ñ Organele cu atribuþii de înzestrare ºi logisticã
din cadrul componentelor forþelor armate vor achiziþiona
bunuri materiale ºi servicii numai de la furnizorii certificaþi
de organismele militare de certificare, acreditare ºi supraveghere constituite.
Art. 11. Ñ Organele cu atribuþii de înzestrare ºi logisticã
din cadrul componentelor forþelor armate vor stabili produsele ºi serviciile, altele decât cele prevãzute în anexa nr. 3
la Hotãrârea Guvernului nr. 689/1996, care vor fi achiziþionate în condiþiile prevederilor prezentei hotãrâri.
Art. 12. Ñ Prevederile art. 10 privind certificarea furnizorilor pot fi exceptate în cazuri bine justificate, determinate
de nevoi ale pregãtirii de luptã, de situaþii operative sau
speciale.
Achiziþionarea în aceste condiþii se va face numai cu
aprobarea ºefului cu atribuþii de înzestrare a componentei
respective a forþelor armate, obþinutã în urma efectuãrii
unei evaluãri preliminare la furnizor.
Art. 13. Ñ Prezenta hotãrâre intrã în vigoare dupã 6
luni de la data publicãrii ei în Monitorul Oficial al României.
Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, orice prevederi contrare îºi înceteazã aplicabilitatea.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
p. Ministrul apãrãrii naþionale,
general Popa Florentin,
secretar de stat
p. Ministrul industriilor,
Constantin Dicu,
secretar de stat
Ministru de interne,
Doru Ioan Tãrãcilã
p. Directorul
Serviciului Român de Informaþii,
Popescu Ion
Bucureºti, 1 noiembrie 1996.
Nr. 1.073.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind garantarea unui credit extern în favoarea Regiei Autonome ”Societatea Naþionalã
a Cãilor Ferate RomâneÒ pentru obiective de investiþii din domeniul infrastructurii feroviare
În temeiul prevederilor art. 11 din Ordonanþa Guvernului nr. 15/1993 privind unele mãsuri pentru restructurarea
activitãþii regiilor autonome,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se autorizeazã Comitetul Interministerial de
Garanþii ºi Credite de Comerþ Exterior ca, prin derogare de
la prevederile anexei nr. 1 la Hotãrârea Guvernului
nr. 293/1992, sã aprobe garantarea de cãtre Ministerul
Finanþelor, în proporþie de 100%, a unui credit extern în
valoare maximã de 210 milioane dolari S.U.A., reprezentând contravaloarea lucrãrilor de construcþii-montaj necesare
în vederea finalizãrii execuþiei ºi punerii în funcþiune a
obiectivelor nominalizate în anexa la prezenta hotãrâre, în
favoarea Regiei Autonome ”Societatea Naþionalã a Cãilor
Ferate RomâneÒ.
De asemenea, se autorizeazã Ministerul Finanþelor sã
garanteze dobânzile, comisioanele ºi spezele bancare aferente creditului prevãzut la alin. 1, în condiþiile încadrãrii

costului total al împrumutului respectiv în parametrii practicaþi pe piaþa internaþionalã.
Art. 2. Ñ Realizarea obiectivelor de investiþii prevãzute
în anexa la prezenta hotãrâre se va supune reglementãrilor
legale în vigoare pentru investiþii.
Art. 3. Ñ Rambursarea creditului extern, plata dobânzilor, a comisioanelor ºi a spezelor bancare se vor asigura
prin bugetele anuale ale Ministerului Transporturilor.
Plata T.V.A ºi a eventualelor taxe vamale se va efectua
din fondurile prevãzute anual cu aceastã destinaþie în
bugetul Ministerului Transporturilor.
Art. 4. Ñ La data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri
se abrogã Hotãrârea Guvernului nr. 956/1995.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
p. Ministrul transporturilor,
Teodor Groza,
secretar de stat
p. Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Nicolae Constantinescu,
secretar de stat

Bucureºti, 1 noiembrie 1996.
Nr. 1.074.

ANEXÃ
OBIECTIVELE DE INVESTIÞII

din domeniul infrastructurii feroviare care vor fi realizate
din credite externe
1. Linie nouã de cale feratã Vâlcele Ð Râmnicu Vâlcea.
2. Linie nouã de cale feratã Albeni Ð Seciuri.
3. Refacere, consolidare ºi supraînãlþare apãrãri la calea feratã în
zona Sistemului hidroenergetic ºi de navigaþie ”Porþile de Fier IÒ.
4. Linie nouã de cale feratã Hârlãu Ð Flãmânzi.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 280/1994 pentru aprobarea Normelor
privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivã, republicatã
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Articolul 17 alineatul 1 din Hotãrârea
Guvernului nr. 280/1994 pentru aprobarea Normelor privind
reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivã, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 211 din 6 septembrie 1996, se modificã ºi va avea
urmãtorul cuprins:
”Art. 17. Ñ Pentru delegaþiile sportive care se deplaseazã în strãinãtate, Ministerul Tineretului ºi Sportului,
Comitetul Olimpic Român, Ministerul Învãþãmântului, alte

ministere ºi instituþii centrale, federaþiile ºi unitãþile sportive,
precum ºi direcþiile pentru tineret ºi sport judeþene ºi a
municipiului Bucureºti pot efectua cheltuieli în valutã
(diurnã, cazare, transport), în condiþiile legii. Cuantumul
diurnei ce se acordã pentru deplasãri în strãinãtate se
poate stabili de cãtre ordonatorii principali de credite bugetare sau, dupã caz, de cãtre conducerea Comitetului
Olimpic Român, fãrã a putea depãºi nivelurile prevãzute
prin actele normative în vigoare.Ò

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul tineretului ºi sportului,
Alexandru Mironov
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 1 noiembrie 1996.
Nr. 1.077.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiþii
”Modernizarea structurii, inclusiv reþele edilitare pe strãzile Gãrii ºi Moln‡r J—zsi‡s
din oraºul Târgu Secuiesc, judeþul CovasnaÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investiþii ”Modernizarea structurii, inclusiv
reþele edilitare pe strãzile Gãrii ºi Moln‡r J—zsi‡s din oraºul
Târgu Secuiesc, judeþul CovasnaÒ, 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
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Ministrul lucrãrilor publice
ºi amenajãrii teritoriului,
Marin Cristea
Bucureºti, 6 noiembrie 1996.
Nr. 1.080.
*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivelor de investiþii cuprinse în Programul
de modernizare a sistemului regional de alimentare cu apã
ºi canalizare din Valea Jiului, judeþul Hunedoara
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de
investiþii:
A. ”Reabilitare staþii de tratare, pompare ºi rezervoareÒ;
B. ”Reabilitare reþele, echipamente ºi sistem de monitorizareÒ;
C. ”Contorizarea consumului de apã, branºamente ºi aparaturã de
verificareÒ;
D. ”Reabilitare reþele canalizareÒ;
E. ”Reabilitare staþii de epurare ºi echipare laboratorÒ,
cuprinºi în anexele*) nr. 1 ºi 2 la prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivelor de investiþii prevãzute 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. 1.081.
*) Anexele se comunicã numai beneficiarului de investiþie.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Extinderea staþiei de epurare
a apelor uzate din 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 ”Extinderea staþiei de epurare a apelor uzate din municipiul Ploieºti,
judeþul PrahovaÒ, 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 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, 6 noiembrie 1996.
Nr. 1.082.
*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 295
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Îmbunãtãþire alimentare cu apã
Ciorani, 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 ”Îmbunãtãþire alimentare cu apã Ciorani, judeþul PrahovaÒ, cuprinºi
în anexa*) la prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii 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, 6 noiembrie 1996.
Nr. 1.084.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Modernizare drum comunal DC 19
Homorâciu Ñ Schiuleºti, km 1+550 Ð 4+550, 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 ”Modernizare drum comunal DC 19 Homorâciu Ð Schiuleºti,
km 1+550 Ð 4+550, judeþul PrahovaÒ, 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
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 6 noiembrie 1996.
Nr. 1.085.
*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Modernizare DJ 191 D
Nuºfalãu Ñ Tusa Ñ Ciucea, km 17+920 Ñ 20+000
ºi km 24+000 Ñ 31+500, 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 ”Modernizare DJ 191 D Nuºfalãu Ñ Tusa Ñ Ciucea, km 17+920 Ñ
20+000 ºi km 24+000 Ð 31+500, judeþul SãlajÒ, cuprinºi 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, 6 noiembrie 1996.
Nr. 1.086.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Reabilitarea sistemului secundar
de termoficare pentru locuinþe în municipiul Zalãu
Ñ etapa I Ñ, 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 ”Reabilitarea sistemului secundar de termoficare pentru locuinþe în
municipiul Zalãu Ñ etapa I Ñ, judeþul SãlajÒ, 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 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, 6 noiembrie 1996.
Nr. 1.087.
*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Alimentare cu apã Rãºinari,
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 ”Alimentare cu apã Rãºinari, 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
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 6 noiembrie 1996.
Nr. 1.088.
*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivelor de investiþii cuprinse în Programul
de dezvoltare a utilitãþilor municipale din municipiul Botoºani,
judeþul Botoºani
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de
investiþii ”Îmbunãtãþire distribuþie apãÒ, ”Contorizare consumatori casniciÒ,
”Monitorizare reþele distribuþie apãÒ, ”Îmbunãtãþirea fluxului tehnologic de prelucrare a nãmolurilor rezultate în staþia de epurare existentãÒ, judeþul
Botoºani, cuprinºi în anexele*) nr. 1 ºi 2 la prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivelor de investiþii prevãzut în anexele nr. 1
ºi 2 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. 1.089.
*) Anexele se comunicã numai beneficiarului de investiþie.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind înfiinþarea distribuþiei de gaze naturale în oraºul Moldova Nouã,
judeþul Caraº-Severin
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ (1) Se aprobã înfiinþarea distribuþiei de gaze
naturale în oraºul Moldova Nouã, judeþul Caraº-Severin, la
un debit instalat maxim de 2.552,56 m3N/h.
(2) Consumul de gaze naturale este destinat preparãrii
hranei la blocurile de locuinþe, preparãrii hranei ºi încãlzirii
la gospodãriile populaþiei, pentru obiectivele social-culturale
ºi pentru îmbunãtãþirea confortului, precum ºi pentru înlocuirea combustibilului solid ºi a gazelor lichefiate la
blocurile de locuinþe.

(3) Reþelele aferente noilor distribuþii de gaze naturale
se vor realiza prin utilizarea conductelor din polietilenã.
(4) În cazul neînceperii lucrãrilor de investiþii prevãzute
la alin. (1), în termen de un an de la intrarea în vigoare a
prezentei hotãrâri, aceasta atrage anularea aprobãrii introducerii gazelor naturale în localitatea respectivã.
Art. 2. Ñ Cheltuielile necesare realizãrii distribuþiei de
gaze naturale, precum ºi cele de realizare a lucrãrilor de
racordare vor fi suportate de beneficiar, în baza studiului
de fezabilitate, în condiþiile legii.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul industriilor,
Alexandru Stãnescu
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 6 noiembrie 1996.
Nr. 1.090.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind suplimentarea transferurilor din bugetul de stat
pentru investiþii, în judeþul Botoºani, pe anul 1996
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 transferurilor din bugetul de stat
pentru investiþii, în judeþul Botoºani, cu suma de 200 milioane lei din Fondul
de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe
anul 1996, în vederea finanþãrii obiectivului de investiþii ”Alimentarea cu apã
a oraºului Sãveni, judeþul BotoºaniÒ.
Art. 2. Ñ Ministerul Finanþelor va introduce modificãrile corespunzãtoare în 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, 6 noiembrie 1996.
Nr. 1.098.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind alocarea unor fonduri din bugetul de stat pe anul 1996
pentru finanþarea unor lucrãri de reparaþii la reþeaua
de apã potabilã a oraºului Moldova Nouã,
judeþul Caraº-Severin
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 la judeþul Caraº-Severin, cu suma de 350 milioane lei din Fondul de
rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe
anul 1996, pentru finanþarea unor lucrãri de reparaþii la reþeaua de apã
potabilã a oraºului Moldova Nouã.
Art. 2. Ñ Ministerul Finanþelor va introduce modificãrile corespunzãtoare în volumul ºi 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, 6 noiembrie 1996.
Nr. 1.099.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea anexei la Hotãrârea Guvernului
nr. 338/1995 privind transmiterea unui imobil,
situat în judeþul Vrancea, în administrarea
Ministerului de Interne
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Anexa la Hotãrârea Guvernului nr. 338/1995 privind
transmiterea unui imobil, situat în judeþul Vrancea, în administrarea
Ministerului de Interne, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 107 din 31 mai 1995, se înlocuieºte cu anexa la prezenta hotãrâre.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Ministru de interne,
Doru Ioan Tãrãcilã
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 6 noiembrie 1996.
Nr. 1.100.
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ANEXÃ
DATELE DE IDENTIFICARE

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

Comuna Vidra,
judeþul Vrancea

Suprafaþa
construitã
a imobilului
care se transmite
(m2)

Suprafaþa
terenului
care se
transmite
(m2)

Persoana juridicã
la care se transmite
imobilul

Valoarea imobilelor
recalculatã potrivit
Hotãrârii Guvernului
nr. 500/1994
(lei)

624

2.750

Ministerul de Interne

134.771.012

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind alocarea unor sume din bugetul de stat pe anul 1996
pentru Centrul de Diagnostic ºi Tratament al Judeþului Argeº
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe
salarii pe anul 1996, pentru judeþul Argeº, cu suma de 500 milioane lei din
Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului, în vederea continuãrii
lucrãrilor de întreþinere-reparaþii la Centrul de Diagnostic ºi Tratament al
Judeþului Argeº.
Art. 2. Ñ Sumele alocate potrivit art. 1 se vor utiliza de cãtre ordonatorii principali de credite cu respectarea destinaþiei stabilite ºi în condiþiile
prevederilor legale.
Art. 3. Ñ Ministerul Finanþelor va introduce modificãrile corespunzãtoare în volumul ºi în structura bugetului de stat pe anul 1996.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul sãnãtãþii,
Daniela Bartoº
Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 7 noiembrie 1996.
Nr. 1.108.
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