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HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României
ºi Guvernul Gruziei privind colaborarea tehnico-ºtiinþificã,
semnat la Tbilisi la 26 martie 1996
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Se aprobã Acordul dintre Guver nul României ºi
Guvernul Gruziei privind colaborarea tehnico-ºtiinþificã, semnat la Tbilisi la
26 martie 1996.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul cercetãrii ºi tehnologiei,
Doru Dumitru Palade
Ministru de stat,
ministrul afacerilor externe,
Teodor Viorel Meleºcanu
Bucureºti, 31 octombrie 1996.
Nr. 1.061.
ACORD
între Guvernul României ºi Guvernul Gruziei privind colaborarea tehnico-ºtiinþificã
Guvernul României ºi Guvernul Gruziei, denumite în continuare pãrþi,
fiind convinse cã o colaborare tehnico-ºtiinþificã constituie un element component important al întregului complex
al relaþiilor bilaterale ºi recunoscând necesitatea interacþiunii în condiþiile internaþionalizãrii cercetãrilor ºi lucrãrilor ºtiinþifice,
având în vedere relaþiile tehnico-ºtiinþifice statornicite între Gruzia ºi România,
luând în considerare cã asemenea relaþii reciproce vor contribui la întãrirea colaborãrii dintre cele douã þãri ºi
popoare ºi cã, de asemenea, vor crea premise pentru dezvoltarea relaþiilor economico-comerciale reciproc avantajoase,
considerând necesarã crearea unei baze de lungã duratã pentru dezvoltarea acestei colaborãri,
au convenit asupra celor ce urmeazã:
ARTICOLUL 1

Pãrþile vor dezvolta colaborarea tehnico-ºtiinþificã pe
baza principiilor egalitãþii ºi avantajului reciproc.
ARTICOLUL 2

Pãrþile vor dezvolta activitãþi de cooperare tehnico-ºtiinþificã în domeniile de interes reciproc ºi în direcþiile de cercetare prioritare în ambele þãri.
ARTICOLUL 3

Colaborarea prevãzutã la art. 2 se va realiza de cãtre
ministere, departamente, academii naþionale, institute de
cercetãri ºtiinþifice, instituþii de învãþãmânt superior, firme,
organizaþii ºtiinþifice, societãþi, diferiþi oameni de ºtiinþã ºi
specialiºti din ambele state, în limitele competenþei lor, pe
bazã de acorduri directe, în conformitate cu legislaþiile
naþionale. Conducerea generalã ºi coordonarea colaborãrii
vor fi realizate de cãtre Ministerul Cercetãrii ºi Tehnologiei
din România ºi de cãtre Ministerul Economiei din Gruzia.
Convenþiile directe vor trebui sã stabileascã problematica realizãrii programelor de colaborare, condiþiile economice ºi organizatorice ale acestora, ºi anume:
Ñ scopurile ºi conþinutul colaborãrii, temele ºi rezultatele scontate, termenele ºi condiþiile realizãrii programelor
comune;
Ñ sursele de finanþare a lucrãrilor care se realizeazã în
fiecare dintre state în cadrul colaborãrii, obligaþiile financiare
reciproce;
Ñ modul de utilizare în comun a obiectivelor tehnicoºtiinþifice, precum ºi de folosire a rezultatelor cercetãrilor în
comun ºi de reglementare a problemelor proprietãþii intelectuale ºi industriale;

Ñ modul de soluþionare a problemelor litigioase ºi
modul de rambursare a daunelor care pot fi cauzate partenerilor de cãtre persoanele participante la realizarea colaborãrii în timpul îndeplinirii nemijlocite de cãtre acestea a
obligaþiilor în cadrul colaborãrii;
Ñ modul de participare la colaborare a unor persoane
din terþe state sau organizaþii internaþionale, de asigurare
financiarã a unei asemenea participãri ºi de folosire a
rezultatelor colaborãrii de cãtre aceste persoane sau organizaþii;
Ñ rãspunderea pentru autenticitatea informaþiilor ºi calitatea materialelor ºi echipamentelor, care se transmit reciproc în procesul colaborãrii.
ARTICOLUL 4

Colaborarea în cadrul prezentului acord se poate realiza
în urmãtoarele forme:
Ñ întocmirea de programe, proiecte de cercetare ºtiinþificã comune privind crearea ºi asimilarea unor tehnologii
eficiente ºtiinþific;
Ñ formarea de colective, laboratoare, precum ºi de
firme ºi de organizaþii de inovare pentru cercetãri ºtiinþifice
comune, care asigurã asimilarea de noi tehnologii;
Ñ activitatea ºtiinþificã în institute de cercetare ºtiinþificã,
instituþii de învãþãmânt superior, parcuri tehnologice, arhive,
biblioteci ºi în muzee ale statului celeilalte pãrþi, inclusiv
cercetãri de teren ºi expediþii comune;
Ñ schimb de informaþii tehnico-ºtiinþifice, documentaþii,
literaturã ºi ediþii bibliografice;
Ñ efectuarea de seminarii, conferinþe ºtiinþifice ºi întâlniri de lucru comune;
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Ñ schimb de oameni de ºtiinþã ºi de specialiºti;
Ñ creºterea calificãrii oamenilor de ºtiinþã ºi a specialiºtilor;
Ñ organizarea de stagii,
precum ºi alte forme convenite reciproc.
ARTICOLUL 5

În scopul realizãrii prezentului acord, pãrþile vor crea o
comisie mixtã pentru problemele de colaborare în sfera ºtiinþei ºi tehnologiei. În vederea organizãrii activitãþii sale,
comisia mixtã va elabora regulamentul sãu de lucru.
ARTICOLUL 6

Pãrþile se obligã sã nu transmitã unei terþe pãrþi informaþiile tehnico-ºtiinþifice ºi documentaþiile obþinute de acestea sau de cãtre reprezentanþii lor în baza prezentului
acord, fãrã acordul oficial al pãrþilor.
Pãrþile au convenit ca informaþiile ºtiinþifice ºi tehnico-ºtiinþifice, obþinute în cursul colaborãrii, în afara celor referitoare la proprietatea intelectualã ºi industrialã sau care
urmeazã a nu fi divulgate din motive comerciale sau de
producþie, sã fie deschise, cu acordul reciproc, opiniei ºtiinþifice mondiale, prin utilizarea procedeelor general acceptate
de transmitere a acestora ºi în conformitate cu legislaþiile
în vigoare ale statelor pãrþi.
ARTICOLUL 7

Pãrþile vor soluþiona aspectele protecþiei proprietãþii intelectuale ºi industriale, care pot fi create ca rezultat al colaborãrii, þinând seama de legislaþia fiecãruia dintre state ºi
de normele dreptului inter naþional. Aspectele concrete
legate de dreptul proprietãþii intelectuale ºi industriale ºi de
folosire a acestuia, obligaþiile financiare posibile legate de
aceasta se condiþioneazã în convenþiile prevãzute în art. 2.
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ARTICOLUL 8

Cheltuielile financiare legate de delegarea specialiºtilor ºi
pentru colaborarea tehnico-ºtiinþificã dintre organizaþiile
româneºti ºi gruzine se vor efectua în condiþiile ce rezultã
din înþelegerile pãrþilor, care sunt expuse amãnunþit în
documentele de realizare a prezentului acord ºi în acordurile ºi contractele organizaþiilor colaboratoare.
ARTICOLUL 9

Problemele asistenþei medicale (în cazul unor boli acute
sau accidente) a persoanelor unui stat, care participã la
proiectele comune ºi se aflã pe teritoriul celuilalt stat, se
soluþioneazã în contul organizaþiilor care primesc în aceleaºi condiþii.
ARTICOLUL 10

Prezentul acord nu lezeazã drepturile ºi obligaþiile pãrþilor, care rezultã din alte acorduri ºi convenþii internaþionale
încheiate de acestea.
ARTICOLUL 11

Prezentul acord intrã în vigoare la data ultimei notificãri
în scris, care confirmã îndeplinirea de cãtre pãrþi a procedurilor corespunzãtoare necesare pentru intrarea acestuia în
vigoare ºi va fi valabil pe o perioadã de 10 ani.
Încetarea valabilitãþii prezentului acord nu va influenþa
realizarea proiectelor începute în perioada de valabilitate a
acestuia ºi nefinalizate în momentul încetãrii valabilitãþii
acestuia.
Prezentul acord poate fi modificat sau completat în
cazul acordului reciproc, în scris, al pãrþilor.
Încheiat în oraºul Tbilisi, la 26 martie 1996, în douã
exemplare, fiecare în limbile românã, gruzinã ºi rusã, toate
textele fiind deopotrivã autentice. În scopul interpretãrii prevederilor prezentului acord se utilizeazã textul în limba
rusã.

Pentru Guvernul României,
Teodor Viorel Meleºcanu

Pentru Guvernul Gruziei,
Levan A. Japaridze
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai
obiectivului de investiþii ”Bloc locuinþe sociale în oraºul
Zlatna, judeþul AlbaÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de
investiþii ”Bloc locuinþe sociale în oraºul Zlatna, judeþul AlbaÒ, 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. 1.079.
*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unui spaþiu cu altã destinaþie decât aceea de locuinþã,
din patrimoniul Consiliului Local al Oraºului Topliþa în administrarea Ministerului de Interne
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea, fãrã platã, din patrimoniul Consiliului Local al Oraºului Topliþa, judeþul
Harghita, în administrarea Ministerului de Interne Ñ
Inspectoratul Judeþean de Poliþie Harghita, a spaþiului cu
altã destinaþie decât aceea de locuinþã, situat în oraºul
Topliþa, bd Nicolae Bãlcescu nr. 49, judeþul Harghita, la
parterul blocului 84, scãrile C ºi D, în suprafaþã de

665 m2, în vederea amenajãrii sediului pentru Sistemul
Naþional Informatic de Evidenþã a Populaþiei.
Art. 2. Ñ Transmiterea spaþiului prevãzut la art. 1 se
face la valoarea lucrãrilor executate, conform proiectului.
Art. 3. Ñ Predarea-preluarea spaþiului se face pe bazã
de protocol încheiat între pãrþile interesate, în termen de
30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei
hotãrâri.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
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. 1.091.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unui imobil în patrimoniul
Societãþii Comerciale ”Prestãri ServiciiÒ Ñ S.A. Bucureºti
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Imobilul, compus din construcþie ºi terenul
aferent, identificat potrivit anexei care face parte integrantã
din prezenta hotãrâre, se transmite, fãrã platã, din patrimoniul Regiei Autonome de Electricitate ”RenelÒ Ñ Filiala de
distribuþie a energiei electrice Bucureºti, în patrimoniul
Societãþii Comerciale ”Prestãri ServiciiÒ Ñ S.A. Bucureºti,
în schimbul imobilului preluat de la aceastã societate de
cãtre Regia Autonomã de Electricitate ”RenelÒ prin
Hotãrârea Guvernului nr. 573/1996.

Art. 2. Ñ Capitalul social al Societãþii Comerciale
”Prestãri ServiciiÒ Ñ S.A. Bucureºti, precum ºi patrimoniul
Regiei Autonome de Electricitate ”RenelÒ se majoreazã ºi,
respectiv, se diminueazã în mod corespunzãtor cu valoarea care rezultã din aplicarea dispoziþiilor prezentei hotãrâri.
Art. 3. Ñ Predarea-preluarea imobilului prevãzut la art. 1
se face pe bazã de protocol încheiat între pãrþi, în termen
de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei
hotãrâri, la valoarea actualizatã.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
p. Ministrul industriilor,
Constantin Dicu,
secretar de stat
Ministru de de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu

Bucureºti, 6 noiembrie 1996.
Nr. 1.101.

ANEXÃ
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite în patrimoniul
Societãþii Comerciale ”Prestãri ServiciiÒ Ñ S.A. Bucureºti
Locul unde este situat
imobilul care se transmite

Persoana juridicã
de la care se transmite
imobilul

Municipiul Bucureºti,
ºos. Alexandriei
nr. 18, sectorul 5

Regia Autonomã
de Electricitate
”RenelÒ Ñ Filiala
de distribuþie a
energiei electrice
Bucureºti

Persoana juridicã
la care se transmite
imobilul

Societatea
Comercialã
”Prestãri
ServiciiÒ Ñ S.A.
Bucureºti

Suprafaþa imobilului
care se transmite
(suprafaþa utilã)

¥ Suprafaþa construitã:
272 m2
¥ Suprafaþa terenului:
50,57 m2
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea anexei la Hotãrârea Guvernului
nr. 451/1996 privind transmiterea unor imobile
în administrarea Regiei Autonome ”Poºta RomânãÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Se modificã anexa la Hotãrârea Guvernului
nr. 451/1996 privind transmiterea unor imobile în administrarea Regiei
Autonome ”Poºta RomânãÒ, în sensul radierii poziþiei 16 de la judeþul
Constanþa, referitoare la imobilul Poºta Veche din bd Tomis nr. 32.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul comunicaþiilor,
Virgil Popescu
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Secretar de stat,
ºeful Departamentului pentru
Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 6 noiembrie 1996.
Nr. 1.102.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unui imobil, situat în municipiul Suceava,
în administrarea Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea imobilului, proprietate
publicã a statului, situat în municipiul Suceava, str. Tudor
Vladimirescu nr. 24, judeþul Suceava, compus din construcþie ºi terenul aferent, identificat potrivit anexei care face
parte integrantã din prezenta hotãrâre, din administrarea
Consiliului Local al Municipiului Suceava în administrarea

Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale, pentru Oficiul de
pensii ºi asigurãri sociale pentru agricultori Suceava.
Art. 2. Ñ Predarea-preluarea imobilului prevãzut la
art. 1 se face pe bazã de protocol încheiat între pãrþile
interesate, în termen de 30 de zile de la intrarea în
vigoare a prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de stat,
ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Dan Mircea Popescu
Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 6 noiembrie 1996.
Nr. 1.103.
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ANEXÃ
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite în administrarea Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale
Persoana juridicã
de la care se
transmite imobilul

Adresa
imobilului

Municipiul Suceava,
str. Tudor Vladimirescu
nr. 24, judeþul Suceava

Consiliul Local
al Municipiului
Suceava

Persoana juridicã
la care se
transmite imobilul

Ministerul Muncii
ºi Protecþiei Sociale,
Direcþia de Muncã ºi
Protecþie Socialã
Suceava Ñ Oficiul
de pensii ºi asigurãri
sociale pentru
agricultori Suceava

Caracteristici
tehnice

¥ Suprafaþa construitã:
179,2 m2
¥ Suprafaþa terenului:
154,02 m2

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unui imobil, situat în municipiul Piatra-Neamþ, judeþul Neamþ,
în administrarea Regiei Autonome ”Domeniul PublicÒ Piatra-Neamþ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Imobilul proprietate publicã a statului, situat în
municipiul Piatra-Neamþ, Str. Apusului nr. 18, judeþul
Neamþ, identificat potrivit anexei care face parte integrantã
din prezenta hotãrâre, se transmite din administrarea
Ministerului Agriculturii ºi Alimentaþiei în administrarea

Regiei Autonome ”Domeniul PublicÒ Piatra-Neamþ, judeþul
Neamþ.
Art. 2. Ñ Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit
art. 1 se face pe bazã de protocol încheiat între pãrþile
interesate, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei,
Alexandru Lãpuºan
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 6 noiembrie 1996.
Nr. 1.106.

ANEXÃ
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite în administrarea Regiei Autonome ”Domeniul PublicÒ
Piatra-Neamþ
Locul unde este situat
imobilul

Municipiul
Piatra-Neamþ,
str. Apusului nr. 18,
judeþul Neamþ

Persoana juridicã
de la care se transmite
imobilul

Persoana juridicã
la care se transmite
imobilul

Ministerul
Regia Autonomã
Agriculturii
”Domeniul PublicÒ
ºi Alimentaþiei Ñ
Piatra-Neamþ
Direcþia Generalã
pentru Agriculturã
ºi Alimentaþie Neamþ

Caracteristici
tehnice

Bloc 23, locuinþe, P+4 niveluri
¥ Suprafaþa construitã:
¥ 273,75 m2
¥ Suprafaþa terenului:
¥ 754,68 m2
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind stabilirea valorii ºi a perioadei de acordare a indemnizaþiei lunare cuvenite
soþiilor cadrelor militare mutate în interesul serviciului într-o altã garnizoanã
În temeiul art. 20 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ (1) Soþiile cadrelor militare în activitate, mutate
în interesul serviciului într-o altã garnizoanã decât cea în
care îºi au domiciliul, care au fost încadrate în muncã ºi
au întrerupt activitatea datoritã mutãrii împreunã cu soþul,
au dreptul la o indemnizaþie lunarã brutã de 30% din solda
de grad, solda de funcþie ºi gradaþiile soþului din luna pentru care se plãteºte, dar nu mai micã decât salariul de
bazã minim brut pe þarã.
(2) De indemnizaþia prevãzutã la alin. (1) beneficiazã ºi
soþiile care la data mutãrii cadrelor militare erau înscrise,
în condiþiile prevãzute la art. 2 din Legea nr. 1/1991, republicatã, ca ºomeri la oficiile forþei de muncã, dar numai
dupã expirarea termenului de platã a ajutorului de ºomaj
prevãzut în art. 10 din aceeaºi lege.
Art. 2. Ñ (1) Persoanele prevãzute la art. 1 alin. (1) au
dreptul la indemnizaþia lunarã stabilitã la acel articol, din
momentul încetãrii contractului de muncã, dacã au solicitat
acest drept ºi dacã au depus actele doveditoare în termen
de 30 de zile de la data încetãrii activitãþii sau de la data
solicitãrii, dacã cererea a fost fãcutã ulterior acestui termen.
(2) Indemnizaþia prevãzutã la art. 1 se acordã pânã la
o nouã angajare sau pânã la prestarea unei activitãþi autorizate aducãtoare de venituri, dar nu mai mult de 12 luni.
(3) Activitatea autorizatã aducãtoare de venituri este
aceea prin care persoanele în cauzã obþin un venit egal
cu cel puþin salariul de bazã minim brut pe þarã.
(4) Dosarul pentru confirmarea situaþiilor prevãzute la
art. 1 cuprinde acte doveditoare eliberate de direcþiile teritoriale de muncã ºi protecþie socialã, de direcþiile teritoriale
ale finanþelor publice ºi controlului financiar de stat, precum
ºi o declaraþie autentificatã, fãcutã pe propria rãspundere
de cãtre solicitant.
Art. 3. Ñ (1) Plata indemnizaþiei prevãzute la art. 1
înceteazã la data de întâi a lunii urmãtoare celei în care
beneficiarul se aflã în urmãtoarele situaþii:
a) i s-a oferit loc de muncã corespunzãtor pregãtirii,
nivelului studiilor ºi stãrii de sãnãtate, situat în noua localitate de domiciliu sau de reºedinþã, ori la o distanþã de cel
mult 50 km de aceasta, sau i s-a asigurat sã urmeze

cursuri de calificare, de recalificare sau de perfecþionare,
dupã caz, iar acesta a refuzat nejustificat una dintre aceste
oferte;
b) îndeplineºte condiþiile de înscriere la pensie pentru
munca depusã ºi limitã de vârstã sau pentru pensie de
invaliditate;
c) a intervenit decesul beneficiarului;
d) primeºte pensie de urmaº ca urmare a decesului
soþului;
e) cãsãtoria a fost desfãcutã printr-o hotãrâre judecãtoreascã definitivã ºi irevocabilã;
f) mutarea soþului, la cerere, în altã garnizoanã sau trecerea acestuia în rezervã ori în retragere;
g) deþine, împreunã cu membrii familiei, terenuri agricole
în suprafaþã de cel puþin 20.000 m2 în zonele colinare ºi
de ºes ºi de cel puþin 40.000 m2 în zonele montane.
(2) Persoanele care beneficiazã de indemnizaþia prevãzutã la art. 1 au obligaþia de a comunica, în scris, unitãþilor militare plãtitoare, în termen de 5 zile, schimbãrile
intervenite în situaþia lor, de naturã a afecta dreptul la
indemnizaþie.
Art. 4. Ñ (1) Unitãþile militare care plãtesc indemnizaþia
prevãzutã la art. 1 vor comunica, în termen de 5 zile de la
achitarea acesteia, direcþiilor teritoriale de muncã ºi protecþie socialã, datele individuale ale persoanelor beneficiare
ale indemnizaþiei, pentru a fi luate în evidenþã ca ºomeri.
(2) Direcþiile teritoriale de muncã ºi protecþie socialã vor
confirma unitãþilor militare, în scris, luarea în evidenþa
ºomerilor a soþiilor cadrelor militare. De asemenea, vor
comunica unitãþilor militare situaþiile prevãzute la art. 3
alin. (1) lit. a), care impun sistarea plãþii indemnizaþiei.
Art. 5. Ñ Ministerul Apãrãrii Naþionale, Ministerul de
Interne, Ministerul Justiþiei Ñ Direcþia generalã a penitenciarelor, Serviciul Român de Informaþii, Serviciul de
Informaþii Exter ne, Serviciul de Protecþie ºi Pazã ºi
Serviciul de Telecomunicaþii Speciale vor stabili, prin
instrucþiuni, cu avizul Ministerului Muncii ºi Protecþiei
Sociale, modul de aplicare unitarã a prevederilor prezentei
hotãrâri.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de stat,
ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Dan Mircea Popescu
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
p. Ministrul apãrãrii naþionale,
general Popa Florentin,
secretar de stat
Ministru de interne,
Doru Ioan Tãrãcilã
Ministrul justiþiei,
Ion Predescu
Bucureºti, 7 noiembrie 1996.
Nr. 1.109.

p. Directorul
Serviciului de Informaþii Externe,
general de divizie Constantin Filineanu
p. Directorul Serviciului
de Protecþie ºi Pazã,
general de divizie Gheorghe Arãdãoaicei
Directorul Serviciului
de Telecomunicaþii Speciale,
general de brigadã Tiberiu Lopãtiþã
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Surse de alimentare cu apã
a zonei Azuga Ð Breaza, 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 ”Surse de alimentare cu apã a zonei Azuga Ð Breaza, 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 de stat, conform listelor
de investiþii aprobate potrivit legii.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul apelor,
pãdurilor ºi protecþiei mediului,
Aurel Constantin Ilie
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 7 noiembrie 1996.
Nr. 1.117.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Completarea surselor
de alimentare cu apã a zonelor Odorhei, Cristuru Secuiesc,
Sighiºoara, Dumbrãveni, Mediaº, Copºa Micã,
judeþele Harghita, Mureº ºi SibiuÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de
investiþii ”Completarea surselor de alimentare cu apã a zonelor Odorhei,
Cristuru Secuiesc, Sighiºoara, Dumbrãveni, Mediaº, Copºa Micã, judeþele
Harghita, Mureº ºi SibiuÒ, cuprinºi în anexa*) la prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la art. 1 se face
din surse proprii, din credite bancare, din alte fonduri legal constituite cu
aceastã destinaþie ºi, în completare, de la bugetul de stat, conform listelor
de investiþii aprobate potrivit legii.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul apelor,
pãdurilor ºi protecþiei mediului,
Aurel Constantin Ilie
Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 7 noiembrie 1996.
Nr. 1.118.
*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Amenajarea Râului Sãsar
în municipiul Baia Mare, judeþul MaramureºÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de
investiþii ”Amenajarea Râului Sãsar în municipiul Baia Mare, judeþul
MaramureºÒ, cuprinºi în anexa*) la prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la art. 1 se face
din surse proprii, din credite bancare, din alte fonduri legal constituite cu
aceastã destinaþie ºi, în completare, de la bugetul de stat, conform listelor
de investiþii aprobate potrivit legii.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul apelor,
pãdurilor ºi protecþiei mediului,
Aurel Constantin Ilie
Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 7 noiembrie 1996.
Nr. 1.119.
*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unei pãrþi dintr-un imobil, situat în municipiul Bucureºti,
în administrarea Regiei Autonome ”Societatea Naþionalã a Cãilor Ferate RomâneÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Clãdirea ”Palatul C.F.R.Ò, situatã în municipiul
Bucureºti, bd Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, împreunã
cu instalaþiile aferente, cu excepþia spaþiilor care rãmân în
administrarea Ministerului Transporturilor, se transmite în
administrarea Regiei Autonome ”Societatea Naþionalã a
Cãilor Ferate RomâneÒ, potrivit anexei nr. 1.
Art. 2. Ñ Mijloacele fixe, dotãrile ºi obiectele de inventar aferente spaþiilor preluate în administrare, prevãzute în
anexa nr. 2, se transmit în administrarea Regiei Autonome
”Societatea Naþionalã a Cãilor Ferate RomâneÒ.
Art. 3. Ñ Patrimoniul Regiei Autonome ”Societatea
Naþionalã a Cãilor Ferate RomâneÒ se majoreazã cu valoarea bunurilor preluate de la Ministerul Transporturilor, iar
acesta va opera modificãrile corespunzãtoare în evidenþele
proprii.
Art. 4. Ñ Predarea-preluarea spaþiilor, a instalaþiilor ºi a
dotãrilor prevãzute la art. 1 ºi 2, modul ºi condiþiile de uti-

lizare a acestora vor fi stabilite prin protocol care se va
încheia între Ministerul Transporturilor ºi Regia Autonomã
”Societatea Naþionalã a Cãilor Ferate RomâneÒ în termen
de 60 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei
hotãrâri.
În termen de 30 de zile de la încheierea protocolului
prevãzut la alin. 1, Regia Autonomã ”Societatea Naþionalã
a Cãilor Ferate RomâneÒ va proceda la evaluarea bunurilor
preluate, în conformitate cu prevederile legale.
Art. 5. Ñ Contractele de locaþie de gestiune, încheiate cu
agenþi economici sau instituþii publice pentru spaþiile ocupate în clãdirea ”Palatul C.F.R.Ò, se preiau de cãtre Regia
Autonomã ”Societatea Naþionalã a Cãilor Ferate RomâneÒ.
Art. 6. Ñ Anexele nr. 1 ºi 2 fac parte integrantã din
prezenta hotãrâre.
Art. 7. Ñ La data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri,
orice dispoziþii contrare se abrogã.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul transporturilor,
Aurel Novac
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 7 noiembrie 1996.
Nr. 1.124.
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ANEXA Nr. 1
SPAÞIILE, UNITÃÞILE ªI VALORILE AFERENTE

deþinute de Ministerul Transporturilor ºi de Regia Autonomã
”Societatea Naþionalã a Cãilor Ferate RomâneÒ în clãdirea ”Palatul C.F.R.Ò
Proprietarul
patrimoniului

I. Ministerul
Transporturilor

Valoarea
amortizatã la
1 februarie 1990
(lei)

Suprafaþa
construitã
(m2)

Suprafaþa
utilã
(m2)

Subsol
Parter
Mezanin
Etaj I
Etaj II

666,00
395,00
1.095,00
5.936,00
5.936,00

598,83
355,27
985,32
5.342,40
5.342,40

0,83
0,54
1,47
7,98
7,98

1.975.900
634.930
1.728.420
9.382.835
9.382.835

81.269
52.874
143.934
781.355
781.355

14.028,00

12.624,22

18,80

22.104.920

1.840.787

9.250,58
7.757,58
6.016,33
992,25
5.936,00
4.945,40
4.945,40
4.945,40
4.945,40
4.945,40
1.884,40
1.884,40
1.884,40

7.906,69
6.981,82
5.414,70
893,03
5.342,40
4.450,86
4.450,86
4.450,86
4.450,86
4.450,86
1.695,96
1.695,96
1.790,18

12,51
10,44
8,10
1,33
7,98
6,65
6,65
6,65
6,65
6,65
2,53
2,53
2,53

14.709.157
12.275.291
9.523.933
1.563.806
9.382.837
7.819.031
7.819.031
7.819.031
7.819.031
7.819.031
2.974.759
2.974.759
2.974.759

1.224.907
1.022.224
793.105
130.226
781.355
651.129
651.129
651.129
651.129
651.129
247.722
247.722
247.722

60.332,94

54.394,62

81,20

95.474.456

7.950.628

74.360,94

67.018,84

100,00

117.579.376

9.791.415

TOTAL I:

II Regia Autonomã
”Societatea
Naþionalã a Cãilor
Ferate RomâneÒ

Valori
de inventar
în preþuri 1989
(lei)

Nivelul

Subsol
Parter
Mezanin
Etaj I
Etaj III
Etaj IV
Etaj V
Etaj VI
Etaj VII
Etaj VIII
Etaj IX
Etaj X
Etaj XI

TOTAL II:
TOTAL GENERAL:

Pondere
(%)

ANEXA Nr. 2
SITUAÞIA

bunurilor (mijloace fixe ºi obiecte de inventar) aferente unor spaþii ce urmeazã a fi preluate
de Regia Autonomã ”Societatea Naþionalã a Cãilor Ferate RomâneÒ
Nr.
crt.

Valoarea de inventar
(lei)

Bunuri

1. Alte mijloace fixe,
din care la:
Ñ cantinã
Ñ garaj
Ñ paza militarã
Ñ cabine proiecþie

=
=
=
=
TOTAL 1:

2. Obiecte de inventar,
din care la:
Ñ cantinã
Ñ cabine proiecþie

2.036.822
2.031.200,43
2.016.964
2.569.720

= 2.654.706,43

= 2.353.781
= 2.02.0659
TOTAL 2:
TOTAL GENERAL:

= 2.354.440
= 3.009.146,43
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind clasarea unor drumuri publice din judeþul Botoºani
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã clasarea unui numãr de 4 drumuri publice din
judeþul Botoºani, dupã cum urmeazã:
Ñ DJ 296 A: Costeºti Ñ Roºiori Ñ Stãuceni, cu o lungime totalã de
13,700 km;
Ñ DJ 296 B: Cãlugãreni Ñ Mândreºti Ñ Ungureni Ñ DN 29 Ñ
IacobeniÐHulub Ñ DJ 282, cu o lungime totalã de 28,300 km;
Ñ DJ 282 C: DN 28 B Ñ Flãmânzi Ñ Prisãcani Ñ Odaia Ñ Hlipiceni
Ñ DJ 282, cu o lungime totalã de 25,300 km;
Ñ DC 24: DJ 208 H Ñ Copãlãu Ñ Prisãcani Ñ Balta Roºie Ñ
Plugari Ñ DJ 282, cu o lungime totalã de 25,200 km,
situate în judeþul Botoºani, potrivit tabelului anexat la prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Se aprobã transmiterea, fãrã platã, a drumurilor de exploatare agricole, situate în judeþul Botoºani, în administrarea Consiliului
Judeþean Botoºani.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Ministrul transporturilor,
Aurel Novac
Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei,
Alexandru Lãpuºan
Bucureºti, 8 noiembrie 1996.
Nr. 1.129.
ANEXÃ
TABEL

privind drumurile publice noi, rezultate ca urmare a clasãrii unor drumuri comunale
ºi de alte categorii situate în judeþul Botoºani
Nr.
crt.
1

Indicativul
ºi denumirea drumului
judeþean nou

Sectorul
km... km

Lungimea
(km)

Provine
de la:

Observaþii

2

3

4

5

6

1.

DJ 296 A
DN 29DÐStãuceniÐ
RoºioriÑDN 29Ñ
CosteºtiÑDC 65Ñ
DJ 296

0+000
13+700

13,700 * DC30
DN 29DÐStãuceni
RoºioriÐDN 29
L=8,650 km
* DEA
DN 29ÐDC 65
L=4,200 km
* DC 65
CosteºtiÐ
DJ 296
L=0,900 km

Asigurã legãtura
între DN 29 D,
localitatea Stãuceni,
ºi DN 29, localitatea
Roºiori, ºi DJ 296
spre municipiul
Botoºani, variantã
ocolitoare pentru
traficul greu din
municipiul Botoºani

2.

DJ 296B
DJ 296ÐCãlugãreniÐ
MândreºtiÐUngureniÐ
DN 29ÐIacobeniÐHulubÐ
DJ 282

0+000
28+300

28,300 *DC 17
DJ 296ÐCãlugãreniÐ
UngureniÐDN 29Ð
IacobeniÐHulubÐ
DJ 282
L=28,300 km

Asigurã legãtura
DJ 296 cu DN 29
(Ungureni) ºi DJ 282,
respectiv a ºase
localitãþi, asigurând
accesul spre zonele
agricole din zonã
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1

2

3

4

5

6

3.

DJ 282C
DN 28BÐFlãmânziÐ
PrisãcaniÐOdaiaÐ
HlipiceniÐDJ 282

0+000
25+300

25,300 *DC47
FlãmânziÐPrisãcani
L=4,920 km
*DEA
DC 47ÐPrisãcaniÐ
OdaiaÐHlipiceniÐ
DJ 282
L=20,380 km

Asigurã legãtura
între DN 29B ºi
DJ 282, bazin
agricol important al
judeþului, fãrã nici o
legãturã viabilã între
centrele de comunã.

4.

DC 46
DJ208HÐCopãlãuÐ
PrisãcaniÐBalta RoºieÐ
PlugariÐDJ 282B

0+000
25+200

25,200 *DEA
DJ 208HÐCopãlãuÐ
PrisãcaniÐBalta
RoºieÐPlugariÐ
DJ 282B
L=25,200 km

Asigurã legãtura
între DJ 208H
ºi DJ282B, bazin
agricol important
al judeþului

TOTAL DRUMURI PUBLICE CLASATE:

92,500 km

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unui imobil situat în municipiul Botoºani, judeþul Botoºani,
în administrarea Ministerului Învãþãmântului
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea, fãrã platã, în conformitate cu prevederile art. 64 ºi 166 din Legea învãþãmântului nr. 84/1995, republicatã, a imobilului compus din
construcþii ºi terenul aferent, situat în municipiul Botoºani,
bd Mihai Eminescu nr. 62, judeþul Botoºani, identificat
potrivit anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din patrimoniul Societãþii de Servicii Informatice
Botoºani în proprietatea publicã a statului ºi în administra-

rea Ministerului Învãþãmântului, pentru funcþionarea
Colegiului de Institutori Botoºani.
Art. 2. Ñ Capitalul social al Societãþii de Servicii
Informatice Botoºani se diminueazã cu valoarea de inventar
a imobilului prevãzut la art. 1, reevaluatã potrivit reglementãrilor legale.
Art. 3. Ñ Predarea-preluarea imobilului se face pe bazã
de protocol încheiat între pãrþi în termen de 15 zile.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul învãþãmântului,
Liviu Maior
Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 8 noiembrie 1996.
Nr. 1.130.
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ANEXÃ

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite în administrarea Ministerului Învãþãmântului
Nr.
crt.

Denumirea
ºi adresa imobilului

1. Imobil situat

Unitatea de la care
se preia imobilul

Unitatea care preia
în administrare imobilul

Societatea de Servicii Ministerul

Caracteristici
tehnico-economice

¥ Imobil în suprafaþã de
2.289 m2

în municipiul Botoºani, Informatice Botoºani

Învãþãmântului Ñ

bd Mihai Eminescu

Colegiul de institutori ¥ Terenul aferent în

nr. 62, judeþul Botoºani

Botoºani

suprafaþã de 4.106 m2
¥ Valoarea: 401.600.000 lei

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru prelungirea termenului prevãzut
de Hotãrârea Guvernului nr. 725/1996
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Termenul prevãzut la art. II din Hotãrârea Guvernului
nr. 725/1996 pentru modificarea ºi completarea Hotãrârii Guvernului
nr. 442/1994 privind finanþarea instituþiilor publice de culturã ºi artã de
importanþã judeþeanã ºi ale municipiului Bucureºti subordonate inspectoratelor pentru culturã judeþene ºi al municipiului Bucureºti, precum ºi a celor de
sub autoritatea consiliilor locale, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 202 din 29 august 1996, se prelungeºte cu 60 de zile de la
data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul culturii,
Grigore Zanc
Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 8 noiembrie 1996.
Nr. 1.131.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unor spaþii cu destinaþia de dispensare
medicale, aflate în proprietatea publicã a statului,
în administrarea Spitalului Judeþean Mehedinþi
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea spaþiilor cu destinaþia de dispensare
medicale, aflate în proprietatea publicã a statului, identificate potrivit anexei
care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din administrarea Regiei
Autonome ”LotusÒ Drobeta-Turnu Severin, judeþul Mehedinþi, în administrarea Spitalului Judeþean Mehedinþi.
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Art. 2. Ñ Predarea-preluarea spaþiilor ce se transmit potrivit art. 1 se
face pe bazã de protocol încheiat între pãrþi, în termen de 30 de zile de la
data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul sãnãtãþii,
Daniela Bartoº
Secretar de stat,
ºeful Departamentului pentru
Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 9 noiembrie 1996.
Nr. 1.135.

ANEXÃ
DATELE DE IDENTIFICARE

a spaþiilor cu destinaþia de dispensare medicale care se transmit
în administrarea Spitalului Judeþean Mehedinþi
Nr.
crt.
0

Denumirea ºi
locul unde este
situat spaþiul

Persoana juridicã
de la care se
transmite spaþiul

Persoana juridicã
la care se
transmite spaþiul

Caracteristici
tehnice

1

2

3

4

1. Dispensarul medical
urban nr. 6,
str. Prahova nr. 47,
bl. G5, sc. 1, ap. 2,
municipiul Drobeta-Turnu
Severin, judeþul Mehedinþi
2. Dispensarul medical
urban nr. 7,
str. Lãcrãmioarelor
nr. 4, bl. B1, sc. 1, ap. 1,
municipiul Drobeta-Turnu
Severin, judeþul Mehedinþi
3. Dispensarul medical urban
nr. 8, str. Privighetorilor,
bl. T1, sc. 3, ap. 2,
municipiul Drobeta-Turnu
Severin, judeþul Mehedinþi
4. Dispensarul medical urban
nr. 10, str. Walter
Mãrãcineanu, bl. 13,
sc. 5, ap. 3, municipiul
Drobeta-Turnu Severin,
judeþul Mehedinþi
5. Dispensarul medical urban
nr. 11, str. Independenþei
nr. 53, bl. 2, sc. 1, ap. 1,
municipiul Drobeta-Turnu
Severin, judeþul Mehedinþi
6. Dispensarul medical urban
nr. 13, str. Tudor
Vladimirescu, bl. 3, sc. 5,
ap. 1, municipiul DrobetaTurnu Severin,
judeþul Mehedinþi

Regia Autonomã
”LotusÒ DrobetaTurnu Severin

Spitalul Judeþean Suprafaþa locativã: 65,60 m2
Mehedinþi

Regia Autonomã
”LotusÒ DrobetaTurnu Severin

Spitalul Judeþean Suprafaþa locativã: 60,75 m2
Mehedinþi

Regia Autonomã
”LotusÒ DrobetaTurnu Severin

Spitalul Judeþean Suprafaþa locativã: 100,00 m2
Mehedinþi

Regia Autonomã
”LotusÒ DrobetaTurnu Severin

Spitalul Judeþean Suprafaþa locativã: 43,50 m2
Mehedinþi

Regia Autonomã
”LotusÒ DrobetaTurnu Severin

Spitalul Judeþean Suprafaþa locativã: 66,80 m2
Mehedinþi

Regia Autonomã
”LotusÒ DrobetaTurnu Severin

Spitalul Judeþean Suprafaþa locativã: 53,90 m2
Mehedinþi
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0

1

2

7. Dispensarul medical
urban nr. 13, str. Tudor
Vladimirescu, bl. 3, sc. 5,
ap. 2, municipiul DrobetaTurnu Severin,
judeþul Mehedinþi
8. Dispensarul medical
urban nr. 14,
aleea Danubius nr. 3,
bl. XF8, sc. 2, ap. 1,
municipiul Drobeta-Turnu
Severin, judeþul Mehedinþi
9. Dispensarul medical
urban nr. 14,
aleea Danubius nr. 3,
bl. XF8, sc. 2, ap. 2,
municipiul DrobetaTurnu Severin,
judeþul Mehedinþi

3

15
4

Regia Autonomã
”LotusÒ DrobetaTurnu Severin

Spitalul Judeþean
Mehedinþi

Suprafaþa locativã: 53,90 m2.

Regia Autonomã
”LotusÒ DrobetaTurnu Severin

Spitalul Judeþean
Mehedinþi

Suprafaþa locativã: 66,43 m2

Regia Autonomã
”LotusÒ DrobetaTurnu Severin

Spitalul Judeþean
Mehedinþi

Suprafaþa locativã: 58,85 m2

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unui imobil
situat în oraºul Bãile Herculane, judeþul Caraº-Severin,
în administrarea Ministerului Sãnãtãþii
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea construcþiei ”Pavilionul I TraianÒ ºi a
terenului aferent, proprietate publicã a statului, situat în oraºul Bãile
Herculane, judeþul Caraº-Severin, identificat potrivit anexei care face parte
integrantã din prezenta hotãrâre, din administrarea Consiliului Local al
Oraºului Bãile Herculane, judeþul Caraº-Severin, în administrarea Ministerului
Sãnãtãþii, pentru Direcþia Sanitarã a Judeþului Caraº-Severin.
Art. 2. Ñ Predarea-preluarea imobilului prevãzut la art. 1 se va face
pe bazã de protocol încheiat între pãrþile interesate, în termen de 30 de
zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Ministrul sãnãtãþii,
Daniela Bartoº
Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 9 noiembrie 1996.
Nr. 1.137.
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ANEXÃ
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite în administrarea Ministerului Sãnãtãþii,
pentru Direcþia Sanitarã a Judeþului Caraº-Severin
Localitatea
unde este
situat imobilul

Oraºul
Bãile Herculane,
str. Cernei nr. 4,
judeþul CaraºSeverin

Persoana juridicã
de la care
se transmite imobilul

Consiliul Local
al Oraºului
Bãile Herculane

Persoana juridicã
la care
se transmite imobilul

Ministerul Sãnãtãþii,
pentru
Direcþia Sanitarã
a Judeþului
Caraº-Severin

Caracteristici
tehnice

Valoare înregistratã
în contabilitate
Ñ mii lei Ñ

¥ Suprafaþa totalã:
318.000
5.732 m2+ terenul
aferent: 1.902 m2
¥ Suprafaþa construitã:
1.720 m2
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