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HOTÃRÂRI

ALE

SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
SENATUL

HOTÃRÂRE
pentru alegerea vicepreºedinþilor Senatului
În temeiul art. 61 alin. (2) ºi (5) din Constituþia României ºi al art. 20
ºi 21 din Regulamentul Senatului,
Senatul

h o t ã r ã º t e :

Articol unic. Ñ Se aleg în funcþia de vicepreºedinte al Senatului urmãtorii senatori:
Ñ Oliviu Gherman

Grupul parlamentar al Partidului
Democraþiei Sociale din România

Ñ Radu Vasile

Grupul parlamentar al Partidului
Naþional Þãrãnesc Creºtin Democrat

Ñ Mircea Ionescu Quintus

Grupul parlamentar
Naþional Liberal

al

Partidului

Ñ Cristian Sorin Dumitrescu

Grupul parlamentar
Democrat.

al

Partidului

PREªEDINTELE SENATULUI

PETRE ROMAN
Bucureºti, 28 noiembrie 1996.
Nr. 35.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
SENATUL

HOTÃRÂRE
pentru alegerea secretarilor Senatului
În temeiul art. 61 alin. (2) ºi (5) din Constituþia României ºi al art. 20
ºi 21 din Regulamentul Senatului,
Senatul

h o t ã r ã º t e :

Articol unic. Ñ Se aleg în funcþia de secretar al Senatului urmãtorii
senatori:
Ñ Doru Ioan Tãrãcilã

Grupul parlamentar al Partidului
Democraþiei Sociale din România

Ñ Voicu Valentin Glodean

Grupul parlamentar al Partidului
Naþional Þãrãnesc Creºtin Democrat

Ñ G‡bor Kozsok‡r

Grupul
parlamentar
al
Uniunii
Democrate Maghiare din România

Ñ Costicã Ciurtin

Grupul parlamentar al Partidului Unitãþii
Naþionale Române.
PREªEDINTELE SENATULUI

PETRE ROMAN
Bucureºti, 28 noiembrie 1996.
Nr. 36.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 317
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
SENATUL

HOTÃRÂRE
pentru alegerea chestorilor Senatului
În temeiul art. 61 alin. (2) ºi (5) din Constituþia României ºi al art. 20
ºi 21 din Regulamentul Senatului,
Senatul

h o t ã r ã º t e :

Articol unic. Ñ Se aleg în funcþia de chestor al Senatului urmãtorii
senatori:
Ñ Constantin Sava

Grupul parlamentar al Partidului
Democraþiei Sociale din România

Ñ Tiberiu Vladislav

Grupul parlamentar
Naþional Liberal.

al

Partidului

PREªEDINTELE SENATULUI

PETRE ROMAN
Bucureºti, 28 noiembrie 1996.
Nr. 37.

DECRETE
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind eliberarea din funcþie a unor consilieri prezidenþiali
În temeiul art. 94 lit. c) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
precum ºi al art. 4 din Legea nr. 47/1994 privind organizarea ºi funcþionarea
Preºedinþiei României,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Pe data prezentului decret se elibereazã din funcþia de
consilier prezidenþial urmãtorii:
Ñ Traian Chebeleu
Ñ Marius Guran
Ñ general de armatã (r) Vasile Ionel
Ñ Gheorghe Fulga.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

Bucureºti, 28 noiembrie 1996.
Nr. 588.
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HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 441/1994 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind preluarea la datoria publicã internã a cheltuielilor neregularizate, atestarea existenþei
ºi asigurãrii integritãþii bunurilor materiale ºi destinaþia sumelor obþinute
din valorificarea acestora, precum ºi din dobânzile restituite
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã modificarea, în limita sumelor preluate la datoria publicã, a anexelor la Hotãrârea Guvernului
nr. 441/1994 pentru aprobarea Normelor metodologice privind preluarea la datoria publicã internã a cheltuielilor neregularizate, atestarea existenþei ºi asigurãrii integritãþii
bunurilor materiale ºi destinaþia sumelor obþinute din valorificarea acestora, precum ºi din dobânzile restituite,

publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250
din 5 septembrie 1994, potrivit anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Prevederile prezentei hotãrâri vor fi puse în
aplicare de Ministerul Finanþelor ºi Banca Naþionalã a
României prin intermediul bãncilor finanþatoare.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 20 noiembrie 1996.
Nr. 1.221.
ANEXÃ

SITUAÞIA

modificãrilor anexei nr. 2 lit. A ºi C ºi ale anexei nr. 7 la Hotãrârea Guvernului nr. 441/1994,
potrivit naturii cheltuielilor rãmase neregularizate, preluate de agenþii economici
Diminuarea valorilor din anexa nr. 2 lit. A ºi C
Ñ mii lei Ñ
Nr.
crt.

Banca finanþatoare/
Agentul economic

Judeþul/
Codul fiscal

Creditul

Dobânda

II. BANCA AGRICOLÃ Ñ S.A.

1.
2.

Societatea Comercialã
”OstrovitÒ Ñ S.A. Ostrov
Societatea Comercialã
”BraforÒ Ñ S.A.
S.E.P.P.L. Târgu Secuiesc

Constanþa/
R 2417935
Covasna/
R 4201473

TOTAL I:

Ð91.678

ÑÑ-

Ð70.850

Ð15.759

Ð162.528

Ð15.759

III. BANCA ROMÂNÃ PENTRU DEZVOLTARE Ñ S.A.

1.
2.
3.

Societatea
”BraforÒ Ñ
Societatea
”RopurÒ Ñ
Societatea
”ForexÒ Ñ

Comercialã
S.A. Braºov
Comercialã
S.A. Târgu Jiu
Comercialã
S.A. Suceava

Braºov/
R 5765942
Gorj/
R 5454679
Suceava/
R 5346740

Ð25.000

Ð11.476

Ð130.431

Ð1.115

Ð111.572

ÑÑ-

TOTAL II:

Ð267.003

Ð12.581

TOTAL GENERAL:

Ð429.531

Ð28.340

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 317

5

Majorarea valorilor din anexa nr. 7
Ñ mii lei Ñ
Nr.
crt.

Banca finanþatoare/
Agentul economic

Judeþul/
Codul fiscal

Creditul

Dobânda

II. BANCA AGRICOLÃ Ñ S.A.

1.
2.

Societatea Comercialã
”OstrovitÒ Ñ S.A. Ostrov
Societatea Comercialã
”BraforÒ Ñ S.A.
S.E.P.P.L. Târgu Secuiesc

Constanþa/
R 2417935
Covasna/
R 4201473

TOTAL I:

+91.678

ÑÑ-

+70.850

+15.759

+162.528

+15.759

III. BANCA ROMÂNÃ PENTRU DEZVOLTARE Ñ S.A.

1.
2.
3.

Societatea
”BraforÒ Ñ
Societatea
”RopurÒ Ñ
Societatea
”ForexÒ Ñ

Comercialã
S.A. Braºov
Comercialã
S.A. Târgu Jiu
Comercialã
S.A. Suceava

Braºov/
R 5765942
Gorj/
R 5454679
Suceava/
R 5346740

+25.000

+11.476

+130.431

+1.115

+111.572

ÑÑ-

TOTAL II:

+267.003

+12.581

TOTAL GENERAL:

+429.531

+28.340

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind executarea de lucrãri ºi prestãri de servicii pentru Ministerul Transporturilor
de cãtre Brigada 93 Cãi Ferate ºi Drumuri ”Inginer Anghel SalignyÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Începând cu data de 1 ianuarie 1997, Brigada
93 Cãi Ferate ºi Drumuri ”Inginer Anghel SalignyÒ, din
structura Ministerului Apãrãrii Naþionale, realizeazã instruirea de specialitate a efectivelor de militari prin executarea
de lucrãri ºi prestãri de servicii pentru Ministerul
Transporturilor.
Art. 2. Ñ În anul 1997, finanþarea brigãzii se asigurã
din venituri extrabugetare ºi alocaþii acordate de la bugetul
de stat, în condiþiile legii, iar începând cu anul 1998, finanþarea se asigurã din venituri extrabugetare.
Art. 3. Ñ (1) Structura organizatoricã a brigãzii este
conform anexei*) care face parte integrantã din prezenta
hotãrâre.
(2) Coordonarea brigãzii se face de cãtre Direcþia
transporturi ºi comunicaþii militare.
Art. 4. Ñ Patrimoniul brigãzii este cel existent la data
de 31 decembrie 1996, stabilit pe bazã de inventariere, în
condiþiile legii.

Art. 5. Ñ Ministerul Apãrãrii Naþionale asigurã anual,
prin încorporãri succesive, un efectiv de cel puþin 6.000 de
militari în termen ºi angajaþi pe bazã de contract, conform
solicitãrilor Ministerului Transporturilor.
Art. 6. Ñ (1) Ministerul Transporturilor va asigura, cu
prioritate, lucrãri de specialitate pentru efectivele brigãzii pe
tot parcursul anului.
(2) În scopul execuþiei lucrãrilor de specialitate,
Ministerul Transporturilor asigurã ºcolarizarea ºi autorizarea
personalului brigãzii.
Art. 7. Ñ (1) Drepturile salariale ºi sistemul de premiere
pentru personalul brigãzii sunt aceleaºi cu cele ale personalului angajat în cadrul Ministerului Apãrãrii Naþionale.
(2) Nivelul tarifelor la prestãrile de servicii efectuate se
va stabili prin negocieri între pãrþi.
Art. 8. Ñ În vederea aplicãrii unitare a prevederilor prezentei hotãrâri, problemele de detaliu vor fi reglementate
prin protocol încheiat între cele douã ministere.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Ministru de stat, ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Dan Mircea Popescu
Ministrul apãrãrii naþionale,
Gheorghe Tinca
Ministrul transporturilor,
Aurel Novac
Bucureºti, 20 noiembrie 1996.
Nr. 1.230.
*) Anexa se comunicã numai ministerelor iniþiatoare.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea, fãrã platã, a unor imobile situate în municipiul Giurgiu, judeþul Giurgiu,
în administrarea Ministerului de Interne
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea, fãrã platã, a unor
imobile ºi a terenului aferent, situate în municipiul Giurgiu,
judeþul Giurgiu, având datele de identificare prevãzute în
anexa ce face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din
patrimoniul Societãþii Comerciale ”VerachimÒ Ñ S.A. Giurgiu
în proprietatea publicã a statului ºi în administrarea
Ministerului de Interne.

Art. 2. Ñ Capitalul social al Societãþii Comerciale
”VerachimÒ Ñ S.A. Giurgiu se diminueazã în mod corespunzãtor cu valoarea de inventar a imobilelor transmise
potrivit art. 1.
Art. 3. Ñ Predarea-preluarea imobilelor prevãzute la
art. 1 se va face la valoarea de inventar, pe bazã de protocol încheiat între cele douã pãrþi, în termen de 30 de
zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Ministru de interne,
Doru Ioan Tãrãcilã
Ministrul industriilor,
Alexandru Stãnescu
Bucureºti, 22 noiembrie 1996.
Nr. 1.270.

ANEXÃ
DATELE DE IDENTIFICARE

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

Persoana juridicã
de la care se
transmit imobilele

Persoana juridicã
la care se
transmit imobilele

Caracteristici
tehnice

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

Societatea
Comercialã
”VerachimÒ Ñ
S.A. Giurgiu

Ministerul de Interne

Clãdiri:
Ñ Atelier mecanic P
¥ aria construitã: 3.850 m2
¥ aria desfãºuratã: 3.850 m2
Ñ Grup social P+2
¥ aria construitã: 530 m2
¥ aria desfãºuratã: 1.510 m2
Ñ Atelier-ºcoalã P+1
¥ aria construitã: 582 m2
¥ aria desfãºuratã: 1.165 m2
Ñ Centralã telefonicã P+1
¥ aria construitã: 307 m2
¥ aria desfãºuratã: 613 m2
TOTAL arie construitã:
5.269 m2
TOTAL arie desfãºuratã:
7.138 m2
Teren
Suprafaþa aferentã: 24.417 m2
(include ºi terenul pe care
sunt construite clãdirile)
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României
ºi Guvernul Macedoniei privind comerþul
ºi colaborarea economicã, semnat la Bucureºti
la 27 septembrie 1996
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Se aprobã Acordul dintre Guver nul României ºi
Guvernul Macedoniei privind comerþul ºi colaborarea economicã, semnat la
Bucureºti la 27 septembrie 1996.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul comerþului,
Ioan Dan Popescu
Ministru de stat,
ministrul afacerilor externe,
Teodor Viorel Meleºcanu

Bucureºti, 22 noiembrie 1996.
Nr. 1.272.

ACORD
între Guvernul României ºi Guvernul Macedoniei privind comerþul ºi colaborarea economicã
Guvernul României ºi Guvernul Macedoniei, denumite în continuare pãrþi,
în dorinþa de a promova ºi de a diversifica relaþiile economice ºi comerciale reciproc avantajoase dintre þãrile lor,
pe o bazã stabilã ºi echilibratã,
urmãrind consolidarea relaþiilor lor prieteneºti pe baza principiilor egalitãþii, respectului ºi avantajului reciproc,
au convenit urmãtoarele:
ARTICOLUL 1

Pãrþile, în concordanþã cu reglementãrile lor legale, vor
întreprinde mãsuri corespunzãtoare pentru asigurarea condiþiilor favorabile în vederea dezvoltãrii, în continuare, a
relaþiilor economice reciproc avantajoase în toate domeniile
vieþii economice.
În scopul realizãrii unei creºteri stabile a comerþului bilateral, pãrþile vor încuraja schimbul reciproc de mãrfuri ºi
servicii, atât al celor tradiþionale, cât ºi al altora noi, investiþii comune, cooperarea în producþie ºi alte forme superioare de colaborare economicã pe termen lung, precum ºi
constituirea de întreprinderi mixte, în concordanþã cu reglementãrile legale ale fiecãrei pãrþi.

ARTICOLUL 2

Pãrþile îºi vor acorda reciproc tratamentul naþiunii celei
mai favorizate, în ceea ce priveºte tarifele vamale ºi
taxele de orice fel, aplicate la exportul ºi importul în þãrile
lor, în concordanþã cu Acordul general pentru tarife ºi
comerþ (GATT) ºi Organizaþia Mondialã a Comerþului
(O.M.C.).
Prevederile acestui articol nu vor afecta însã avantajele,
privilegiile ºi facilitãþile pe care fiecare parte le-a acordat
sau le poate acorda:
Ñ statelor vecine, în scopul favorizãrii comerþului de
frontierã;
Ñ statelor membre la o zonã de liber schimb, uniune
vamalã sau economicã sau la orice alt acord preferenþial
la care este sau va deveni asociatã sau membrã;
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Ñ þãrilor în curs de dezvoltare, pe baza acordurilor
internaþionale.
ARTICOLUL 3

Persoanele fizice ºi juridice din cele douã state, autorizate sã desfãºoare activitãþi de comerþ exterior, denumite
în continuare operatori economici, vor avea în vedere, în
colaborarea reciprocã, principiile adoptate în comerþul internaþional ºi preþurile mondiale curente.
ARTICOLUL 4

Pãrþile, în conformitate cu legislaþiile lor, vor asigura
condiþiile necesare operatorilor economici pentru încheierea
ºi realizarea contractelor privind livrarea de mãrfuri ºi prestarea de servicii.
ARTICOLUL 5

ARTICOLUL 10

Pentru realizarea prevederilor acestui acord, pãrþile vor
înfiinþa o comisie mixtã de colaborare economicã, formatã
din reprezentanþi ai autoritãþilor competente.
Sesiunile comisiei mixte vor avea loc, alternativ, la
Bucureºti ºi la Skopje, cel puþin o datã pe an.
La sesiunile comisiei mixte pot fi invitaþi sã participe ºi
reprezentanþi ai operatorilor economici, în funcþie de problemele înscrise pe ordinea de zi.
Cu ocazia sesiunilor comisiei mixte se vor analiza relaþiile economice bilaterale, se vor face recomandãri pentru
dezvoltarea ºi extinderea colaborãrii comerciale ºi economice ºi se vor promova iniþiative ale pãrþilor de îmbunãtãþire a condiþiilor în care se realizeazã comerþul reciproc ºi
operaþiunile de cooperare în producþie.

Pãrþile vor lua mãsurile necesare pentru a proteja în
mod adecvat drepturile de proprietate industrialã ºi intelectualã în conformitate cu legislaþiile lor interne ºi cu aranjamentele internaþionale la care sunt pãrþi.

Pentru realizarea prevederilor acestui acord, pãrþile pot,
de asemenea, sã convinã ºi programe de cooperare.

ARTICOLUL 6

ARTICOLUL 12

Plãþile pentru toate tipurile de operaþiuni ºi servicii se
vor efectua în valutã liber convertibilã, în conformitate cu
legislaþia în vigoare în cele douã state.
În vederea extinderii comerþului reciproc, operatorii economici pot, de asemenea, sã convinã ºi alte forme de
platã, cu respectarea legislaþiei în vigoare în cele douã
state.
ARTICOLUL 7

În scopul stabilirii condiþiilor optime pentru promovarea ºi
dezvoltarea relaþiilor economice bilaterale ºi, în special,
pentru a facilita schimburile comerciale, pãrþile vor încuraja
semnarea de aranjamente între bãncile lor autorizate, precum ºi cooperarea în domeniile financiar ºi bancar.
ARTICOLUL 8

Fiecare parte va acorda, în conformitate cu legile ºi
reglementãrile sale interne în vigoare, toate facilitãþile pentru trecerea în tranzit pe teritoriul sãu a mãrfurilor care
sunt originare din teritoriul celeilalte pãrþi ºi care sunt destinate þãrilor terþe ºi a mãrfurilor originare din þãri terþe ºi
care sunt destinate celeilalte pãrþi.
ARTICOLUL 9

Pentru facilitarea schimbului de mãrfuri, pãrþile se vor
sprijini reciproc în organizarea participãrilor la târguri ºi
expoziþii comerciale pe teritoriile lor, în condiþiile ce se vor
conveni între operatorii economici din cele douã state, în
conformitate cu legislaþiile ºi reglementãrile lor interne privind importul temporar de mãrfuri destinate unor astfel de
activitãþi promoþionale.
Din împuternicirea Guvernului României,
Ioan Dan Popescu,
ministrul comerþului

ARTICOLUL 11

Prezentul acord poate fi modificat ºi completat cu consimþãmântul reciproc al pãrþilor. Modificãrile ºi completãrile
vor intra în vigoare conform aceleiaºi proceduri prevãzute
la art. 13.
ARTICOLUL 13

Acest acord s-a încheiat pe o perioadã nedeterminatã.
Fiecare parte poate denunþa acest acord prin notificare
scrisã transmisã celeilalte pãrþi cu privire la intenþia sa de
a înceta valabilitatea acestuia. În acest caz, acordul îºi va
înceta valabilitatea dupã 6 luni de la primirea notificãrii în
acest sens.
Acest acord va intra în vigoare la data la care pãrþile
îºi notificã reciproc cã procedurile interne pentru intrarea lui
în vigoare au fost îndeplinite.
Data ultimei notificãri se considerã data intrãrii în
vigoare a acordului.
Prezentul acord va continua sã fie aplicat contractelor
încheiate de operatorii economici în perioada de valabilitate
a acordului pânã la completa lor executare.
La intrarea în vigoare a prezentului acord, Acordul
comercial dintre Republica Popularã Românã ºi Republica
Popularã Federativã Iugoslavia, semnat la Brioni la
27 octombrie 1956, îºi înceteazã valabilitatea în relaþiile
dintre cele douã pãrþi.
Încheiat la Bucureºti la 27 septembrie 1996, în douã
exemplare originale, în limba românã ºi în limba macedoneanã, ambele texte fiind egal autentice.
Din împuternicirea Guvernului Macedoniei,
Bekir Juta,
viceprim-ministru, ministrul economiei
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea prealabilã în vederea recunoaºterii ºi funcþionãrii în România
a Societãþii de binefacere ”CHRISTIAN AID MINISTRIESÒ Berlin, Ohio Ñ S.U.A.
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã în vederea recunoaºterii prin hotãrâre judecãtoreascã ºi funcþionãrii în România a Societãþii
de binefacere ”CHRISTIAN AID MINISTRIESÒ, persoanã
juridicã de drept privat fãrã scop lucrativ, neguvernamentalã ºi apoliticã, cu sediul principal în oraºul Berlin, statul
Ohio 44610 Ñ Statele Unite ale Americii.
Art. 2. Ñ Societatea de binefacere ”CHRISTIAN AID
MINISTRIESÒ Berlin, Ohio Ñ S.U.A. va activa în România
prin filiala sa, denumitã ”CHRISTIAN AID MINISTRIESÑ

ROMANIAÒ, cu sediul în comuna Pãtrãuþi nr. 501, judeþul
Suceava, ºi va desfãºura, cu respectarea legislaþiei
române, activitãþi caritabile ºi umanitare.
Art. 3. Ñ Filiala ”CHRISTIAN AID MINISTRIESÑROMÂNIAÒ îºi va începe activitatea dupã recunoaºterea în
România a Societãþii de binefacere ”CHRISTIAN AID
MINISTRIESÒ Berlin, Ohio Ñ S.U.A. ºi dupã autorizarea
statutului filialei, prin hotãrâre judecãtoreascã, potrivit legislaþiei române.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul sãnãtãþii,
Daniela Bartoº
Ministru de interne,
Doru Ioan Tãrãcilã
Ministrul justiþiei,
Ion Predescu
Ministru de stat,
ministrul afacerilor externe,
Teodor Viorel Meleºcanu
Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei,
Alexandru Lãpuºan
Bucureºti, 25 noiembrie 1996.
Nr. 1.294.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind eliberarea din funcþia de prefect al judeþului Giurgiu
În temeiul dispoziþiilor art. 106 alin. (3) din Legea administraþiei publice
locale nr. 69/1991, republicatã,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Domnul Niþulescu Dan se elibereazã, la cerere, din
funcþia de prefect al judeþului Giurgiu, începând cu data de 22 noiembrie
1996.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 25 noiembrie 1996.
Nr. 1.298.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind eliberarea din funcþia de prefect al judeþului Cãlãraºi
În temeiul dispoziþiilor art. 106 alin. (3) din Legea administraþiei publice
locale nr. 69/1991, republicatã,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Domnul Tudor Constantin se elibereazã, la cerere, din
funcþia de prefect al judeþului Cãlãraºi, începând cu data de 15 noiembrie
1996.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 25 noiembrie 1996.
Nr. 1.299.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind eliberarea din funcþia de subprefect
al judeþului Braºov
În temeiul dispoziþiilor art. 106 alin. (3) din Legea administraþiei publice
locale nr. 69/1991, republicatã,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Domnul Briceanu Doru Viorel se elibereazã, la cerere,
din funcþia de subprefect al judeþului Braºov, începând cu data de 1 decembrie 1996.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 27 noiembrie 1996.
Nr. 1.334.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind eliberarea din funcþia de subprefect al judeþului
Botoºani
În temeiul dispoziþiilor art. 106 alin. (3) din Legea administraþiei publice
locale nr. 69/1991, republicatã,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Domnul Poplauschi Victor se elibereazã, la cerere, din
funcþia de subprefect al judeþului Botoºani, începând cu data de 1 decembrie 1996.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 27 noiembrie 1996.
Nr. 1.335.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind eliberarea din funcþia de prefect
al judeþului Bistriþa-Nãsãud
În temeiul dispoziþiilor art. 106 alin. (3) din Legea administraþiei publice
locale nr. 69/1991, republicatã,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Domnul Profir Glodea se elibereazã, la cerere, din
funcþia de prefect al judeþului Bistriþa-Nãsãud, începând cu data de
18 noiembrie 1996.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 27 noiembrie 1996.
Nr. 1.336.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind eliberarea din funcþia de prefect
al judeþului Caraº-Severin
În temeiul dispoziþiilor art. 106 alin. (3) din Legea administraþiei publice
locale nr. 69/1991, republicatã,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Domnul ªtefãnescu Nicolae se elibereazã, la cerere,
din funcþia de prefect al judeþului Caraº-Severin, începând cu data de
27 noiembrie 1996.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 27 noiembrie 1996.
Nr. 1.337.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind eliberarea din funcþia de subprefect
al judeþului Ialomiþa
În temeiul dispoziþiilor art. 106 alin. (3) din Legea administraþiei publice
locale nr. 69/1991, republicatã,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Doamna Petcu Cornelia se elibereazã, la cerere, din
funcþia de subprefect al judeþului Ialomiþa, începând cu data de 1 decembrie
1996, urmând a beneficia de prevederile art. 106 alin. (5) din Legea
nr. 69/1991, republicatã.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 27 noiembrie 1996.
Nr. 1.338.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind eliberarea din funcþia de subprefect
al municipiului Bucureºti
În temeiul dispoziþiilor art. 106 alin. (3) din Legea administraþiei publice
locale nr. 69/1991, republicatã,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Domnul Dociu Ioan se elibereazã, la cerere, din funcþia de subprefect al municipiului Bucureºti, începând cu data de 1 decembrie
1996.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 27 noiembrie 1996.
Nr. 1.339.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind eliberarea din funcþia de subprefect al judeþului Sãlaj
În temeiul dispoziþiilor art. 106 alin. (3) din Legea administraþiei publice
locale nr. 69/1991, republicatã,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Domnul Chiº Filonaº se elibereazã, la cerere, din funcþia de subprefect al judeþului Sãlaj, începând cu data de 25 noiembrie 1996.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 27 noiembrie 1996.
Nr. 1.340.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind eliberarea din funcþia de subprefect
al judeþului Suceava
În temeiul dispoziþiilor art. 106 alin. (3) din Legea administraþiei publice
locale nr. 69/1991, republicatã,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Domnul Conþu Constantin se elibereazã, la cerere, din
funcþia de subprefect al judeþului Suceava, începând cu data de 25 noiembrie 1996.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 27 noiembrie 1996.
Nr. 1.341.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind eliberarea din funcþia de prefect al judeþului Vâlcea
În temeiul dispoziþiilor art. 106 alin. (3) din Legea administraþiei publice
locale nr. 69/1991, republicatã,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Domnul Comãnescu Iulian se elibereazã, la cerere, din
funcþia de prefect al judeþului Vâlcea, începând cu data de 1 decembrie
1996.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 27 noiembrie 1996.
Nr. 1.342.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind eliberarea din funcþia de subprefect al judeþului Vâlcea
În temeiul dispoziþiilor art. 106 alin. (3) din Legea administraþiei publice
locale nr. 69/1991, republicatã,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Domnul Persu Dumitru se elibereazã, la cerere, din
funcþia de subprefect al judeþului Vâlcea, începând cu data de 1 decembrie
1996.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 27 noiembrie 1996.
Nr. 1.343.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind eliberarea din funcþia de prefect al judeþului Vaslui
În temeiul dispoziþiilor art. 106 alin. (3) din Legea administraþiei publice
locale nr. 69/1991, republicatã,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Domnul Barbu Neculai se elibereazã, la cerere, din
funcþia de prefect al judeþului Vaslui, începând cu data de 28 noiembrie
1996.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 27 noiembrie 1996.
Nr. 1.344.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind eliberarea din funcþia de subprefect
al judeþului Hunedoara
În temeiul dispoziþiilor art. 106 alin. (3) din Legea administraþiei publice
locale nr. 69/1991, republicatã,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Domnul Rudeanu Mihail Nicolae se elibereazã, la
cerere, din funcþia de subprefect al judeþului Hunedoara, începând cu data
de 25 noiembrie 1996.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã

Bucureºti, 27 noiembrie 1996.
Nr. 1.345.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind atribuirea în folosinþa Mitropoliei Bisericii Române Unite
cu Roma (Greco-Catolicã) de Alba Iulia ºi Fãgãraº-Blaj
a unui teren în municipiul Odorheiu Secuiesc, judeþul Harghita
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se atribuie în folosinþa Mitropoliei Bisericii Române Unite cu
Roma (Greco-Catolicã) de Alba Iulia ºi Fãgãraº-Blaj, cu sediul în oraºul
Blaj, str. Petru Pavel Aron nr. 2, judeþul Alba, terenul în suprafaþã de
16.700 m2, situat în municipiul Odorheiu Secuiesc, judeþul Harghita, la locul
numit ”CserehatÒ, numãrul cadastral 1209/2/1.
Art. 2. Ñ Predarea terenului se va face în baza unui proces-verbal
încheiat între pãrþile interesate, în termen de 15 zile.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
p. Ministrul lucrãrilor publice
ºi amenajãrii teritoriului,
Teodor Gavrilã,
secretar de stat
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã

Bucureºti, 27 noiembrie 1996.
Nr. 1.346.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unui imobil, situat în municipiul Bucureºti, în patrimoniul Regiei Autonome
”Administraþia Patrimoniului Protocolului de StatÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Imobilul proprietate publicã a statului, compus
din construcþii ºi terenul aferent, situat în municipiul
Bucureºti, bd. 1 Mai nr. 2Ð4, sectorul 1, împreunã cu dotãrile aferente, având datele de identificare prevãzute în
anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, se
transmite din administrarea Preºedinþiei României în administrarea Regiei Autonome ”Administraþia Patrimoniului
Protocolului de StatÒ.

Art. 2. Ñ Patrimoniul Regiei Autonome ”Administraþia
Patrimoniului Protocolului de StatÒ se majoreazã cu valoarea de intrare a bunurilor transmise potrivit art. 1.
Art. 3. Ñ Predarea-preluarea imobilului prevãzut la art. 1,
împreunã cu dotãrile aferente, se face pe bazã de protocol
încheiat între pãrþile interesate, în termen de 15 zile de la
intrarea în vigoare a prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Secretariatul general al Guvernului
Mihai Unghianu
Bucureºti, 27 noiembrie 1996.
Nr. 1.353.
ANEXÃ

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite în patrimoniul Regiei Autonome
”Administraþia Patrimoniului Protocolului de StatÒ
Adresa
unde este situat
imobilul

Municipiul Bucureºti,
bd 1 Mai nr. 2Ð4,
sectorul 1

Persoana juridicã
de la care
se transmite imobilul

Persoana juridicã
la care
se transmite imobilul

Preºedinþia României

Regia Autonomã
”Administraþia
Patrimoniului
Protocolului
de StatÒ

Caracteristici tehnice

Construcþii:
Ñ imobil S+P+2 etaje,
Ñ suprafaþa construitã:
Ñ 296,55 m2
Ñ garaj din BCA
Ñ ºi tablã: 192,50 m2
Ñ garaj din cãrãmidã:
Ñ 40,50 m2
Ñ garaj din BCA
Ñ ºi tablã: 57,10 m2
Împrejmuire cu gard:
Ñ tablã ondulatã:
Ñ 40,0 m
Ñ plasã de sârmã:
Ñ 30,20 m
Ñ cãrãmidã: 35,10 m
Ñ (înãlþime medie
Ñ împrejmuire: 2,20 m)
Teren:
Ñ suprafaþa construitã,
Ñ cãi de acces, curte:
Ñ 1.819,95 m2
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind contractarea ºi garantarea de cãtre Guvern a unui credit extern pentru achiziþionarea
de aparaturã de hemodializã pentru reþeaua sanitarã
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã garantarea de cãtre Ministerul
Finanþelor, a unui credit extern în valoare de 12 milioane
dolari S.U.A., precum ºi garantarea dobânzilor, comisioanelor ºi spezelor bancare, în favoarea Ministerului Sãnãtãþii,
în vederea achiziþionãrii de aparaturã de hemodializã pentru reþeaua sanitarã.
Art. 2. Ñ Costul total al împrumutului se va încadra în
parametrii practicaþi pe piaþa internaþionalã.

Art. 3. Ñ Achiziþionarea aparaturii de hemodializã se va
efectua în conformitate cu prevederile legale privind
achiziþiile publice.
Art. 4. Ñ Rambursarea creditului extern, plata dobânzilor, comisioanelor ºi a spezelor bancare aferente se vor
efectua din fondurile alocate anual de la bugetul de stat,
potrivit legii, Ministerului Sãnãtãþii.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul sãnãtãþii,
Daniela Bartoº
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 27 noiembrie 1996.
Nr. 1.354.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 1996
În vederea desfãºurãrii în condiþii corespunzãtoare a alegerilor generale ºi prezidenþiale, conform prevederilor
Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaþilor ºi a Senatului ºi a Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Preºedintelui
României,
în temeiul art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finanþele publice, al art. 38 alin. (1) din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaþilor ºi a Senatului ºi al art. 28 alin. (2) din Legea nr. 69/1992 pentru alegerea Preºedintelui
României,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se suplimenteazã bugetul Secretariatului
General al Guvernului pe anul 1996 cu suma de un miliard lei
din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului, în
vederea acoperirii cheltuielilor pentru organizarea ºi desfãºurarea alegerilor parlamentare ºi prezidenþiale în anul
1996, la capitolul 51.01. ”Autoritãþi publiceÒ Ñ ”Cheltuieli
curenteÒ, în urmãtoarea structurã: un miliard lei la
”Cheltuieli materiale ºi serviciiÒ.

Art. 2. Ñ Ministerul Finanþelor este autorizat sã introducã modificãrile ce decurg din aplicarea prevederilor art. 1
în structura bugetului de stat pe anul 1996.
Art. 3. Ñ Sumele rãmase necheltuite pânã la data de
25 decembrie 1996 se vor restitui de cãtre Secretariatul
General al Guvernului la Fondul de rezervã bugetarã la
dispoziþia Guvernului.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
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