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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
referitoare la atribuþiile agenþilor economici, instituþiilor publice
ºi autoritãþilor administraþiei publice privind recrutarea, încorporarea ºi evidenþa militarã
În temeiul art. 83 din Legea pregãtirii populaþiei pentru apãrare nr. 46/1996,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale
Art. 1. Ñ (1) Prezenta hotãrâre stabileºte un sistem
unitar ºi coerent de reglementare a atribuþiilor ce revin
agenþilor economici ºi instituþiilor publice, precum ºi autoritãþilor administraþiei publice locale în legãturã cu activitãþile
de recrutare-încorporare ºi de þinere a evidenþei militare a
bãrbaþilor, cetãþeni români.

(2) Agenþii economici ºi instituþiile publice sunt denumite,
în continuare, angajatori.
(3) Organele ºi autoritãþile administraþiei publice locale
sunt denumite, în continuare, autoritãþi competente.
Art. 2. Ñ (1) Conducerea, îndrumarea ºi controlul activitãþii angajatorilor ºi autoritãþilor competente, efectuate în
legãturã cu atribuþiile ce le revin potrivit prevederilor din
prezenta hotãrâre, se exercitã de cãtre Statul Major
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General, direct sau prin structurile sale specializate, precum
ºi prin comandamentele militare teritoriale ºi centrele militare judeþene, municipale ºi de sectoare.
(2) Centrele militare judeþene, municipale ºi de sectoare
sunt denumite, în continuare, centre militare.
CAPITOLUL II
Recrutarea-încorporarea
Secþiunea 1
Dispoziþii generale

Art. 3. Ñ Angajatorii ºi autoritãþile competente au obligaþia sã întocmeascã, anual, tabele nominale cu tinerii care
urmeazã sã fie recrutaþi, conform modelului prezentat în
anexa nr. 1, ºi sã le predea centrelor militare, la termenele
stabilite.
Art. 4. Ñ (1) Centrele militare desfãºoarã activitãþi de
cunoaºtere a tinerilor înscriºi în tabelele nominale. În acest
scop verificã:
Ñ corectitudinea întocmirii tabelelor;
Ñ situaþia celor care:
¥ au pierdut cetãþenia românã;
¥ sunt alienaþi sau debili mintali;
¥ sunt arestaþi preventiv ori condamnaþi la pedepse
privative de libertate;
¥ sunt susþinãtori de familie ori au greutãþi familiale
deosebite;
Ñ antecedentele penale ºi conduita în societate.
(2) Rezultatul activitãþii de cunoaºtere, precum ºi eventualele modificãri operate în tabelele nominale sunt înscrise
în actul de constatare consemnat pe versoul acestora, care
este certificat de cãtre delegatul centrului militar ºi de cãtre
delegatul angajatorului, verificat de cãtre primarul localitãþii,
precum ºi de ºeful unitãþii de poliþie.
Secþiunea a 2-a
Atribuþiile angajatorilor ºi ale autoritãþilor competente

Art. 5. Ñ (1) Angajatorii ºi autoritãþile competente
înscriu în tabelele nominale toþi tinerii angajaþi permanent
sau temporar ori care fac ucenicia la locul de muncã sau
sunt elevi ai ºcolilor sau cursurilor de calificare organizate
de cãtre aceºtia.
(2) Instituþiile de învãþãmânt înscriu în tabelele nominale
tinerii trecuþi în registrele matricole ºi care urmeazã
cursurile.
Art. 6. Ñ (1) Angajatorii ºi autoritãþile competente au
obligaþia sã sprijine centrele militare în executarea activitãþii
de cunoaºtere a tinerilor ºi a recruþilor. În acest scop
comunicã delegaþilor centrelor militare date privind comportarea tinerilor ºi a recruþilor în serviciu, respectiv în unitatea
administrativ-teritorialã în care domiciliazã sau au reºedinþa,

precum ºi numele celor angajaþi sau plecaþi din serviciu
dupã întocmirea tabelelor.
(2) Obligaþia de a comunica datele prevãzute la alin. (1)
subzistã ºi dupã efectuarea activitãþii de cunoaºtere, în
cazul în care survin modificãri în conduita tinerilor pânã la
data chemãrii acestora pentru recrutare sau încorporare.
Art. 7. Ñ (1) Autoritãþile administraþiei publice locale ale
comunelor, pe baza datelor înscrise în registrele de stare
civilã ºi în registrele agricole, completeazã, în douã exemplare, tabelele nominale cu tinerii care urmeazã a fi recrutaþi, conform modelului prezentat în anexa nr. 1.
(2) În tabele se înscriu toþi tinerii nãscuþi în comunã,
precum ºi cei care au domiciliul sau reºedinþa în localitatea
respectivã.
Art. 8. Ñ (1) Secretarul comunei, care însoþeºte ºi prezintã tinerii la comisia localã de recrutare-încorporare, consemneazã pe exemplarul nr. 2 al tabelului nominal, în
dreptul fiecãrui tânãr, hotãrârea comisiei: apt, inapt, bolnav
în tratament, scutit, precum ºi numãrul adeverinþei de
recrutare.
(2) Dupã recrutare, pe baza datelor din tabel, ºeful unitãþii de poliþie înscrie în Registrul de evidenþã nominalã a
recruþilor ºi rezerviºtilor tinerii recrutaþi, conform prevederilor instrucþiunilor de evidenþã militarã, elaborate în comun
de cãtre Ministerul Apãrãrii Naþionale ºi Ministerul de
Interne.
Art. 9. Ñ Centrele militare comunicã în scris, dupã
încorporare, autoritãþilor administraþiei publice locale ale
comunelor, hotãrârile comisiei de recrutare-încorporare pentru recruþii din unitatea administrativ-teritorialã respectivã,
chemaþi la încorporare. Situaþia acestora se înscrie de cãtre
secretarul comunei pe exemplarul nr. 2 al tabelelor nominale. Dupã actualizarea acestora, secretarul comunei le
pune la dispoziþia ºefului unitãþii de poliþie pentru completarea datelor prevãzute în Registrul de evidenþã nominalã a
recruþilor ºi rezerviºtilor.
Art. 10. Ñ Exemplarele nr. 2 ale tabelelor nominale se
pãstreazã într-un dosar separat la secretarul comunei.
Art. 11. Ñ Ordinele de chemare trimise de centrul militar pentru tinerii, recruþii ºi rezerviºtii din comunã se înmâneazã potrivit procedurii stabilite în anexa nr. 2.
CAPITOLUL III
Evidenþa militarã
Art. 12. Ñ (1) Angajatorii þin evidenþa salariaþilor proprii
cu obligaþii militare în ”Fiºele de evidenþãÒ, conform modelului prezentat în anexa nr. 3.
(2) Fiºele pentru recruþi ºi rezerviºti sunt clasate în cartoteci, separat pentru fiecare centru militar în evidenþa
cãruia se aflã aceºtia, în urmãtoarele condiþii:
a) fiºele pentru recruþi sunt clasate în ordine alfabeticã;
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b) fiºele pentru rezerviºti sunt clasate pe corpuri Ñ ofiþeri, maiºtri militari, subofiþeri, gradaþi ºi soldaþi Ñ ºi, în
ordine alfabeticã, în cadrul fiecãrui corp.
(3) Fiºele de evidenþã pentru rezerviºtii mobilizaþi la
locul de muncã sunt pãstrate separat, clasate potrivit tabelelor nominale aprobate de centrul militar.
Art. 13. Ñ La angajatorii la care evidenþa militarã intrã
în atribuþiile compartimentelor de personal, aceasta poate fi
þinutã pe fiºele de evidenþã a personalului. În acest caz,
compartimentul de personal întocmeºte tabele nominale,
separat pentru fiecare centru militar, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (2) ºi (3), menþionând numãrul fiºei de
evidenþã a personalului, deschisã angajatului cu obligaþii
militare.
Art. 14. Ñ Evidenþa militarã a personalului instituþiilor de
învãþãmânt din municipii ºi oraºe se þine de cãtre acestea,
iar a celui din comune, de cãtre ºeful unitãþii de poliþie
localã.
Art. 15. Ñ Angajatorii, la cererea centrelor militare competente teritorial, asigurã completarea de cãtre salariaþi a
Formularului de evidenþã, prezentat în anexa nr. 4, în anii
în care nu se efectueazã viza livretelor militare.
Formularele de evidenþã completate sunt confruntate cu
fiºele de evidenþã proprii, de cãtre persoana desemnatã cu
þinerea evidenþei militare, care certificã exactitatea datelor
prin semnãturã ºi prin aplicarea ºtampilei angajatorului,
dupã care sunt trimise centrelor militare pe raza cãrora
domiciliazã rezerviºtii.
CAPITOLUL IV
Instruirea, îndrumarea ºi controlul angajatorilor ºi
autoritãþilor competente în legãturã cu recrutareaîncorporarea ºi evidenþa militarã
Art. 16. Ñ Instruirea persoanelor din conducerea angajatorilor ºi autoritãþilor competente, precum ºi a persoanelor
desemnate cu þinerea evidenþei militare se executã de cãtre

organele abilitate potrivit prevederilor Hotãrârii Guvernului
nr. 203/1995 ºi instrucþiunilor de aplicare elaborate de
Statul Major General.
Art. 17. Ñ (1) Îndrumarea ºi controlul activitãþilor desfãºurate de angajatori pe linia recrutãrii, încorporãrii ºi evidenþei militare a recruþilor ºi rezerviºtilor se executã de
cãtre ofiþerii împuterniciþi de:
a) ºeful Statului Major General ºi locþiitorii acestuia, pe
întreg teritoriul naþional;
b) comandanþii comandamentelor militare teritoriale, în
judeþele în care îºi exercitã atribuþiile centrele militare
subordonate;
c) comandanþii centrelor militare, în zona lor de responsabilitate.
(2) Ofiþerii împuterniciþi au dreptul sã constate contravenþiile ºi sã aplice sancþiuni potrivit legii.
(3) Miniºtrii ºi conducãtorii celorlalte autoritãþi publice
centrale organizeazã îndrumarea ºi controlul angajatorilor din
subordine pe linia recrutãrii, încorporãrii ºi evidenþei militare.
Art. 18. Ñ Constatãrile fãcute cu ocazia controalelor se
consemneazã în registrul unic existent la angajatori ºi la
autoritãþile competente, iar conducãtorii acestora au obligaþia sã ia mãsurile necesare pentru înlãturarea deficienþelor.
CAPITOLUL V
Dispoziþii finale
Art. 19. Ñ Anexele nr. 1Ð4 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 20. Ñ Formularele necesare desfãºurãrii activitãþilor
de recrutare, de încorporare ºi de evidenþã militarã se asigurã astfel:
Ñ cele din anexele nr. 1 ºi 4, de cãtre Statul Major
General, prin centrele militare;
Ñ cel din anexa nr. 3, de cãtre angajatori.
Art. 21. Ñ Ministerul Apãrãrii Naþionale asigurã punerea
în aplicare a prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de stat,
ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Dan Mircea Popescu
Ministrul apãrãrii naþionale,
Gheorghe Tinca
Ministru de interne,
Doru Ioan Tãrãcilã
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 15 noiembrie 1996.
Nr. 1.194.
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ANEXA Nr. 1

..................................................

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

(organul care întocmeºte)

..................................................

cãtre

(judeþul, localitatea)

..................................................

CENTRUL MILITAR ..................

(strada, numãrul, telefonul)

...........................................

TABEL NOMINAL

cu tinerii nãscuþi în anul 19.., care urmeazã a fi recrutaþi în anul ...........
Codul
personal
Nr.
Numele,
din
prenuNr. registrul
mele
crt.
de
tatãlui,
evidenþã prenumele
titularului
1

2

3

Locul
naºterii

Naþionalitatea

Starea
civilã

Religia

Numãrul
copiilor

Pregãtirea
premilitarã

4

5

Studii

Meseria

Locul
de
muncã

Limbi
strãine

Permisul
de
conducere

Funcþia

6

7

8

Domiciliul

Condamnãri,
internat
în instituþii de Reºereedudinþa
care

9

10

Data
Seria prezenºi
tãrii
Domi- numã- Seria
ciliul
rul
adevepãrin- buleti- rinþei
þilor
nului
de
de
recruidentare
titate Semnãtura
11

12

13

Modul de completare
Tabelul se întocmeºte în douã exemplare, dintre care
un exemplar se trimite fãrã adresã centrului militar.
În tabel se înscriu toþi tinerii nãscuþi în comunã, precum
ºi cei care au domiciliul sau reºedinþa în comunã. Pentru
tinerii nãscuþi în comunã, dar care nu mai locuiesc în
comuna respectivã, la rubrica ”DomiciliulÒ se vor scrie anul
plecãrii, judeþul ºi localitatea în care cei în cauzã s-au
stabilit.

Tabelul se completeazã conform cerinþelor din rubricile
acestuia, cu menþiunea cã în rubrica nr. 9 se vor completa
durata, motivul ºi data executãrii pentru tânãr, pãrinþii sau
fraþii acestuia, iar în rubrica 13 la subrubrica ”SemnãturaÒ,
pe exemplarul doi al tabelului, delegatul consiliului comunal
va înscrie hotãrârea comisiei locale de recrutare-încorporare
(apt, inapt, bolnav în tratament, scutit). Dupã încorporare,
pe baza comunicãrii centrului militar, secretarul comunei va
scrie situaþia recruþilor respectivi (încorporat, amânat etc.).
ANEXA Nr. 2

PROCEDURA

privind modul de înmânare a ordinelor de chemare
1. Ordinele de chemare trimise de cãtre centrele militare
vor fi înmânate personal tinerilor, recruþilor sau rezerviºtilor,
înscriindu-se pe ordinul de chemare ºi pe dovadã data ºi
ora înmânãrii.
2. La autoritãþile competente care au responsabilitãþi pe
linia recrutãrii, încorporãrii ºi evidenþei militare, ordinele de
chemare primite de la centrul militar se înmâneazã tinerilor,

recruþilor ºi rezerviºtilor de cãtre persoanele destinate de
conducãtorii acestora.
3. În situaþia în care cel chemat este plecat din localitate, ordinul de chemare va fi înmânat unui membru major
din familie (pãrinþilor, soþiei, surorilor, fraþilor majori), unei
rude sau oricãrei persoane majore care locuieºte împreunã
cu cel chemat, încheindu-se despre aceasta procesul-verbal
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de pe versoul dovezii de înmânare a ordinului de chemare,
conform prevederilor art. 179 din Codul de procedurã
penalã. Procesul-verbal va fi semnat de persoana desemnatã pentru înmânarea ordinelor de chemare.
Se va pune în vedere celui care a semnat de primirea
ordinului de chemare sã anunþe personal pe cel cãruia îi
este adresat ordinul de chemare, prin telefon (telegraf) sau
alt mijloc, astfel încât acesta sã se prezinte la termenul ºi
în locul prevãzute în ordinul de chemare.
4. În cazul în care la domiciliu nu sunt gãsite cel chemat
ºi nici persoanele care locuiesc cu acesta, ordinul de chemare se predã unitãþii de poliþie, care are obligaþia sã ia
mãsuri, de îndatã, pentru a gãsi persoana chematã ºi sã-i
înmâneze ordinul de chemare. Despre predarea ordinelor de
chemare unitãþii de poliþie va fi informat ºi centrul militar.
5. În situaþia în care tânãrul, recrutul sau rezervistul titular al ordinului de chemare sau persoanele cu care aceºtia
locuiesc refuzã primirea lui, ordinul de chemare se afiºeazã
pe uºa locuinþei, încheind despre aceasta procesul-verbal
de pe versoul dovezii de înmânare a ordinului de chemare.
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6. În situaþia în care unii dintre cei chemaþi nu se
gãsesc la domiciliu, fiind la serviciu (lucreazã la un agent
economic din oraºul sau comuna respectivã) ºi nu domiciliazã cu un membru din familie major, cãruia sã i se înmâneze ordinul de chemare, persoana însãrcinatã de cãtre
consiliul local comunal cu înmânarea ordinelor de chemare
se va deplasa la locul de muncã al celor chemaþi pentru a
le înmâna personal ordinele de chemare. În acest scop se
va cere sprijinul conducãtorilor unitãþilor respective.
7. Dacã unii dintre cei chemaþi sunt bolnavi netransportabili, internaþi în spitale, arestaþi, decedaþi etc., se va menþiona acest lucru pe versoul ordinelor de chemare. ªeful
organului respectiv va consemna pe aceste ordine de chemare motivul neînmânãrii, va semna ºi va aplica ºtampila
dupã ce, în prealabil, a verificat valabilitatea celor înscrise.
Aceste ordine de chemare vor fi înapoiate centrului militar o datã cu dovezile de înmânare a celorlalte ordine de
chemare.

ANEXA Nr. 3

............................................
(denumirea ministerului
sau a altui organ central)

............................................
(denumirea agentului economic
sau a instituþiei publice)

FIªÃ DE EVIDENÞÃ

1. Numele de familie ......................................................................................
1. Prenumele tatãlui ........................................................................................
1. Prenumele ...................................................................................................
2. Anul naºterii ................................................................................................
3. Gradul .........................................................................................................
4. Nr. specialitãþii militare ..............................................................................
5. Specialitatea din viaþa civilã (meseria, calificarea) ..................................
6. Locul de muncã ºi funcþia ........................................................................
7. Studii generale ...........................................................................................
8. Starea civilã ...............................................................................................
9. Centrul militar în evidenþa cãruia se aflã ................................................
10. Domiciliul (reºedinþa pentru recruþi) ............................., comuna (oraºul) ..............................,
str. ......................., nr. ............., blocul ............., scara ..........., etajul ........., apartamentul .........,
judeþul ..............................
11. Mutaþii Ñ luat în evidenþã la data de ...................................................
11. Mutaþii Ñ scos din evidenþã la data de ................................................
12. Seria ºi nr. livretului militar (adeverinþei de recrutare) .........................

Semnãtura celui care a întocmit fiºa .............
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ANEXA Nr. 4

FORMULAR DE EVIDENÞÃ

1. Gradul ..........................................................................................
2. Numele de familie .......................................................................
2. Prenumele tatãlui ........................................................................
2. Prenumele ....................................................................................
3. Nr. specialitãþii militare ...............................................................
4. Anul naºterii ................................................................................................................................
5. ªcoli (cursuri) absolvite ...................................
...................................................................................................................................................................
6. Specialitatea din viaþa civilã (meseria, calificarea) ..................................................................
7. Locul de muncã .........................................................................................................................,
(denumirea agentului economic, secþia, atelierul, schimbul de lucru)

oraºul (comuna) ................................., strada ...................................... nr. ............, sectorul ..........,
nr. de telefon.............................., funcþia ......................................., judeþul .......................................
8. Starea civilã ...............................................................................................................................
9. Domiciliul înscris în buletinul de identitate ................................................................, comuna
(oraºul) ...................................., satul .................................., str. .......................................... nr. ......,
blocul ................., scara ..............., etajul ............., apartamentul ........., judeþul ...................................
10. Livretul militar seria ...................... nr. .....................
11. Permisul de conducere auto nr. .................................. categoria ................
12. Starea sãnãtãþii (cei bolnavi vor menþiona boala sau infirmitatea de care suferã)
....................................................................................................................................................................
13. Grupa sanguinã ....................
14. Sunt în evidenþa centrului militar .......................
Semnãtura ...................

Data ...................

CERTIFICAT EXACTITATEA DATELOR
ÎNSCRISE ÎN FORMULAR

L.S. ..........................................................
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unui imobil situat în municipiul Sibiu, judeþul Sibiu,
în administrarea Ministerului Învãþãmântului
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea imobilului proprietate
publicã a statului, compus din construcþii ºi terenul aferent,
situat în municipiul Sibiu, Calea Dumbrãvii nr. 34, judeþul
Sibiu, având datele de identificare prevãzute în anexa care
face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din administrarea Ministerului Apãrãrii Naþionale în administrarea

Ministerului Învãþãmântului pentru Universitatea ”Lucian
BlagaÒ din Sibiu.
Art. 2. Ñ Predarea-preluarea imobilului prevãzut la art. 1
se face pe bazã de protocol încheiat între pãrþile interesate, în termen de 15 zile de la data intrãrii în vigoare a
prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul învãþãmântului,
Liviu Maior
p. Ministrul apãrãrii naþionale,
general Popa Florentin
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 18 noiembrie 1996.
Nr. 1.209.
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ANEXÃ

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite în administrarea Ministerului Învãþãmântului
pentru Universitatea ”Lucian BlagaÒ din Sibiu
Locul unde este situat imobilul
care se transmite
ºi terenul aferent

Municipiul Sibiu,
Calea Dumbrãvii nr. 34,
judeþul Sibiu

Persoana juridicã
de la care se transmite
imobilul

Ministerul
Apãrãrii Naþionale

Persoana juridicã
la care se transmite
imobilul

Ministerul
Învãþãmântului,
pentru Universitatea
”Lucian BlagaÒ
din Sibiu

Caracteristicile
tehnice
ale imobilului

Pavilion ”AÒ Ñ
administrativ:
Ñ suprafaþa construitã:
1.717 m2
Ñ suprafaþa desfãºuratã:
5.086 m2
Ñ fundaþie din beton
Ñ zidãrie din cãrãmidã
Ñ acoperiº ºarpantã cu
învelitori din þiglã
Pavilion ”BÒ Ñ magazii:
Ñ suprafaþa construitã:
753 m2
Ñ suprafaþa desfãºuratã:
753 m2
Ñ fundaþie din beton
Ñ zidãrie din cãrãmidã
Ñ acoperiº ºarpantã cu
învelitoare din þiglã
Suprafaþa terenului:
9.663 m2

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind modificarea ºi completarea Hotãrârii Guvernului nr. 1.033/1996 de adaptare
a preþurilor minime garantate de achiziþie ºi a primelor la laptele de vacã
ºi de bivoliþã Ñ materie primã
În conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 83/1993 privind sprijinul acordat de stat producãtorilor agricoli,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Preþurile minime garantate de achiziþie, precum ºi primele care se acordã de la bugetul de stat, pentru laptele de vacã ºi de bivoliþã Ñ materie primã Ñ,
stabilite la nivelurile prevãzute în anexa la Hotãrârea
Guver nului nr. 1.033/1996, pentru perioada 1 noiem brie 1996 Ñ 30 noiembrie 1996, rãmân valabile ºi pentru
perioada 1 decembrie 1996 Ñ 31 decembrie 1996.
Art. 2. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 293/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, se va republica în Monitorul
Oficial al României.

Art. 3. Ñ Se suplimenteazã bugetul Ministerului
Agriculturii ºi Alimentaþiei pe anul 1996 cu suma de
8 miliarde lei, pentru a asigura plata primelor, astfel cum
au fost modificate la art. 1, cu acoperire din Fondul de
rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului.
Art. 4. Ñ Ministerul Finanþelor va introduce modificãrile
care decurg din aplicarea prezentei hotãrâri în structura
cheltuielilor bugetului de stat pe anul 1996.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
p. Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei,
Veronica Toncea,
secretar de stat
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Secretar de stat,
ºeful Oficiului Concurenþei,
Gheorghe Oanã
Bucureºti, 3 decembrie 1996.
Nr. 1.370.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli al trezoreriei statului pe anul 1997
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã bugetul de venituri ºi cheltuieli al
trezoreriei statului pe anul 1997 în volumul ºi în structura
prevãzute în anexele nr. 1 ºi 2 la prezenta hotãrâre.

pãstrate în contul general al trezoreriei statului se aplicã ºi
în anul 1997.
Art. 3. Ñ Ministerul Finanþelor va dispune mãsurile

Art. 2. Ñ Prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 794/1996

necesare pentru urmãrirea realizãrii veniturilor ºi efectuãrii

privind stabilirea nivelului dobânzilor pentru disponibilitãþile

cheltuielilor, în limitele prevederilor aprobate prin anexe.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 3 decembrie 1996.
Nr. 1.373.

ANEXA Nr. 1
BUGETUL DE VENITURI ªI CHELTUIELI

al trezoreriei statului pe anul 1997
Ñ indicatori sintetici Ñ
Ñ milioane lei Ñ
Capitolele

I

10
12
14
15
16
17
20
II

25

26
27
30

Denumirea capitolelor

VENITURI Ñ TOTAL:

Prevederi 1997

1.909.845,7

din care:
Dobânzi încasate din plasamente financiare din contravaloarea
în lei a împrumuturilor externe guvernamentale
Dobânzi din plasamente financiare din soldul contului general
al trezoreriei statului
Dobânzi încasate pentru finanþarea temporarã a deficitului bugetar
din contul general al trezoreriei statului
Dobânzi, comisioane ºi alte venituri încasate de la beneficiarii
interni din derularea împrumuturilor externe guvernamentale
Venituri din recuperarea creanþelor interne ºi externe preluate
la datoria publicã
Majorãri de întârziere aplicate potrivit legii
Alte venituri realizate de trezoreria statului

1.216.730,3

CHELTUIELI Ñ TOTAL:

1.909.845,7

din care:
Dobânzi, comisioane ºi alte speze plãtite pentru împrumuturi
externe guvernamentale privind susþinerea proiectelor macroeconomice
Cheltuieli de rate ºi dobânzi la datoria publicã internã
Dobânzi la depozite ºi disponibilitãþi pãstrate în contul trezoreriei statului
Comisioane ºi alte cheltuieli ale trezoreriei

346.472,2
40.000,0

232.843,2
53.800,0
7.000,0
13.000,0

692.104,0
53.800,0
1.118.441,7
35.500,0
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9
Ñ milioane lei Ñ

Capitolele

31

Denumirea capitolelor

Cheltuieli de capital pentru achiziþii de bunuri, de natura
mijloacelor fixe, necesare desfãºurãrii activitãþii trezoreriei
(conform Ordonanþei Guvernului nr. 37/1996)

Prevederi 1997

10.000,0
0

III

EXCEDENT/DEFICIT

IV

EXCEDENTUL DIN ANII PRECEDENÞI

110.652,0

V

DISPONIBILITÃÞI RÃMASE (IVÐIII)

110.652,0

ANEXA Nr. 2
BUGETUL DE VENITURI ªI CHELTUIELI

al trezoreriei statului pe anul 1997
Ñ desfãºurarea pe capitole ºi subcapitole Ñ
Ñ milioane lei Ñ
Codul
Denumirea capitolelor ºi subcapitolelor

Prevederi 1997

Capitole Subcapitole

I. VENITURI

10

1.909.845,7

DOBÂNZI ÎNCASATE DIN PLASAMENTE FINANCIARE DIN
CONTRAVALOAREA ÎN LEI A ÎMPRUMUTURILOR EXTERNE
GUVERNAMENTALE

01

02
05

09
10

12

Dobânzi încasate din plasament financiar ”Imprimeria
NaþionalãÒ Ñ R.A.
Dobânzi încasate pentru disponibilul din contravalorea
în lei a împrumuturilor externe, pãstrat în contul general
al trezoreriei statului

330.400,0
2.153,5
3,9

141,0

13.773,8

DOBÂNZI ÎNCASATE DIN PLASAMENTE FINANCIARE DIN

01
14

Dobânzi încasate din plasamente financiare din contravaloarea în lei a împrumuturilor externe pentru finanþarea deficitului bugetar
Dobânzi încasate din plasamente financiare Ñ Banca
Agricolã Ñ S.A.
Dobânzi încasate din plasament financiar Ñ C.N.E. Cernavodã

346.472,2

SOLDUL CONTULUI GENERAL AL TREZORERIEI STATULUI

40.000,0

Dobânzi încasate din plasamente financiare efectuate
prin Banca Naþionalã a României

40.000,0

DOBÂNZI ÎNCASATE PENTRU FINANÞAREA TEMPORARÃ
A DEFICITULUI BUGETAR DIN CONTUL GENERAL AL
TREZORERIEI STATULUI

1.216.730,3
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Ñ milioane lei Ñ
Codul
Denumirea capitolelor ºi subcapitolelor

Prevederi 1997

Dobânzi încasate pentru finanþarea temporarã a deficitului bugetului de stat, din contul general al trezoreriei
statului

1.216.730,3

Capitole Subcapitole

01

15

DOBÂNZI, COMISIOANE ªI ALTE VENITURI ÎNCASATE DE
LA BENEFICIARI INTERNI DIN DERULAREA ÎMPRUMUTURILOR EXTERNE GUVERNAMENTALE

01
02
03
05
06
07
09
11
12
16
02

Dobânzi, comisioane ºi alte taxe încasate pentru împrumutul B.I.R.D. RO 3363/1991
Dobânzi, comisioane ºi alte taxe încasate pentru împrumutul SAL B.I.R.D. RO 3481/1992
Dobânzi, comisioane ºi alte taxe încasate pentru împrumutul B.I.R.D. RO 3486 Ñ FERMIERI
Dobânzi, comisioane ºi alte taxe încasate pentru împrumutul B.I.R.D. RO 3723/1994
Dobânzi, comisioane ºi alte taxe încasate pentru împrumutul B.E.R.D. 282 Ñ utilitãþi municipale
Dobânzi, comisioane ºi alte taxe încasate pentru împrumutul Global APEX Ñ BEI
Dobânzi încasate pentru împrumutul B.E.R.D. ”Piaþa de GrosÒ
Dobânzi, comisioane ºi alte taxe încasate la împrumutul
BEIÑ RENEL 15387/1991
Dobânzi, comisioane ºi alte taxe încasate de la împrumuturi
cu delegare de competenþã

Dobânzi încasate de trezoreriile locale de la bãncile
comerciale, din pãstrarea unor disponibilitãþi
Alte venituri

DOBÂNZI, COMISIOANE ªI ALTE SPEZE PLÃTITE PENTRU
ÎMPRUMUTURI EXTERNE GUVERNAMENTALE PRIVIND
SUSÞINEREA PROIECTELOR MACROECONOMICE

03
04
05
06

1.500,0
6.293,0
5.413,3
20.250,0
142.945,2

Dobânzi, comisioane ºi alte speze plãtite pentru
mutul B.I.R.D. RO 3363/1991
Dobânzi, comisioane ºi alte speze plãtite pentru
mutul SAL B.I.R.D. RO 3481/1992
Dobânzi, comisioane ºi alte speze plãtite pentru
mutul SAL JAPONIA
Dobânzi, comisioane ºi alte speze plãtite pentru
mutul B.I.R.D. RO 3486 Ñ FERMIERI
Dobânzi, comisioane ºi alte speze plãtite pentru
mutul B.I.R.D. RO 3723/1994 Ñ Sector petrolier
Dobânzi, comisioane ºi alte speze plãtite pentru
mutul FESAL

7.000,0
13.000,0
8.000,0
5.000,0
1.909.845,7

II. CHELTUIELI

02

3.500,0

53.800,0

ALTE VENITURI REALIZATE DE TREZORERIA STATULUI

01

21.969,7

Venituri din recuperarea creanþelor externe preluate la
datoria publicã externã

20

25

5.983,0

53.800,0

MAJORÃRI DE ÎNTÂRZIERE APLICATE POTRIVIT LEGII

02

24.989,0

VENITURI DIN RECUPERAREA CREANÞELOR INTERNE
ªI EXTERNE PRELUATE LA DATORIA PUBLICÃ

17

01

232.843,2

692.104,0

împru124.256,0
împru112.964,2
împru17.525,0
împru28.241,1
împru3.500,0
împru31.500,0
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11
Ñ milioane lei Ñ

Codul
Denumirea capitolelor ºi subcapitolelor

Capitole Subcapitole

07

Dobânzi, comisioane ºi alte speze plãtite pentru împrumutul

08

B.E.R.D. ”Piaþa de GrosÒ

B.E.R.D. RO 282/95. Utilitãþi municipale

142.945,2

Dobânzi, comisioane ºi alte taxe plãtite pentru împrumutul GLOBAL APEX Ñ BEI

26

20.250,0

Dobânzi, comisioane ºi alte taxe plãtite pentru împrumuturile cu delegare de competenþã

13

1.500,0

Dobânzi, comisioane ºi alte taxe plãtite pentru împrumutul B.E.I. Ñ RENEL 15387/1991

12

197.716,2

Dobânzi, comisioane ºi alte taxe plãtite pentru împrumutul

11

5.413,3

Dobânzi la împrumuturile externe primite de guvern
pentru echilibrarea balanþei de plãþi externe

10

Prevederi 1997

6.293,0

CHELTUIELI DE RATE ªI DOBÂNZI LA DATORIA PUBLICÃ

53.800,0

INTERNÃ

04

Dobânzi pentru datoria publicã internã conform Ordonanþei
Guvernului nr. 1/1995

27

DOBÂNZI

53.800,0

LA DEPOZITE ªI DISPONIBILITÃÞI PÃSTRATE

ÎN CONTUL TREZORERIEI STATULUI

1.118.441,7

02

Dobânzi la disponibilitãþile fondului de pensie suplimentarã

223.709,7

03

Dobânzi la disponibilitãþile fondului ajutorului de ºomaj

763.627,7

04

Dobânzi la disponibilitãþile fondului special pentru dezvoltarea ºi modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei

05

100.286,0

Dobânzi la disponibilitãþile fondului de risc din garanþii
acordate agenþilor economici

2.208,7

06

Dobânzi la disponibilitãþile fondului de tezaur judeþean

7.918,2

09

Dobânzi la disponibilitãþile din contravaloarea în lei a
ajutoarelor economice externe nerambursabile

10

Dobânzi la disponibilitãþile din contravaloarea în lei a
creditului nerambursabil acordat de S.U.A.ÐAID

11

4.804,8

2.112,8

Dobânzi plãtite pentru disponibilul din contravaloarea
în lei a împrumuturilor exter ne pãstrate în contul
general al trezoreriei statului

13.773,8

12
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Ñ milioane lei Ñ
Codul
Denumirea capitolelor ºi subcapitolelor

Prevederi 1997

Capitole Subcapitole

30

COMISIOANE ªI ALTE CHELTUIELI ALE TREZORERIEI

01
02

03
04
31

35.500,0

Taxe poºtale plãtite pentru serviciile poºtale
Comisioane plãtite bãncilor comerciale pentru servicii
efectuate în contul trezoreriei statului

4.000,0
24.000,0

Comisioane C.E.C. plãtite pentru încasarea veniturilor
bugetare
Alte cheltuieli ale trezoreriei statului

3.000,0
4.500,0

CHELTUIELI DE CAPITAL PENTRU ACHIZIÞII DE BUNURI DE
NATURA MIJLOACELOR FIXE NECESARE DESFÃªURÃRII
ACTIVITÃÞII TREZORERIEI STATULUI (conform Ordonanþei

10.000,0

Guvernului nr. 37/1996)

35

III. EXCEDENT/DEFICIT DIN EXECUÞIA ANUALÃ DEFINITIVÃ
A BUGETULUI TREZORERIEI STATULUI (IÐII)

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Reþele de distribuþie
a gazelor naturale în comuna ªibot, cu satele ªibot
ºi Balomiru de Câmp, 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 ”Reþele de distribuþie a gazelor naturale în comuna ªibot, cu satele
ªibot ºi Balomiru de Câmp, 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, 3 decembrie 1996.
Nr. 1.375.
*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiþii
”Noua Casã RadioÒ Bucureºti
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investiþii ”Noua Casã RadioÒ Bucureºti,
cuprinºi în anexa*) la prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ (1) Obiectivul de investiþii ”Noua Casã RadioÒ
Bucureºti se va realiza în corpurile de clãdire A1, A2, A6,
ºi B din imobilul situat în municipiul Bucureºti, str. ªtirbei
Vodã, sectorul 6.
(2) Corpurile de clãdire A3, A4, A7 ºi C rãmân în conservare prin grija Ministerului Lucrãrilor Publice ºi
Amenajãrii Teritoriului, iar corpurile A5 ºi D nu se mai executã.
Art. 3. Ñ Prevederile art. 1 din Hotãrârea Guvernului
nr. 52/1993, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 25 din 10 februarie 1993, se completeazã cu
un nou alineat, cu urmãtorul cuprins:
”Începând cu anul 1997, Societatea Românã de
Radiodifuziune va prelua funcþia de ordonator principal de

credite pentru cheltuielile de capital la obiectivul de investiþii ÇNoua Casã RadioÈ Bucureºti, va organiza licitaþii
publice pentru elaborarea proiectului tehnic ºi a caietelor
de sarcini, precum ºi pentru execuþia lucrãrilor.Ò
Art. 4. Ñ La terminare, obiectivul de investiþii ”Noua
Casã RadioÒ Bucureºti trece în folosinþa gratuitã a
Societãþii Române de Radiodifuziune, la valoarea totalã de
înregistrare, acesteia revenindu-i obligaþia de a asigura
cheltuielile de întreþinere ºi reparaþii ºi de a nu înstrãina
sau schimba destinaþia imobilelor care vor constitui ”Noua
Casã RadioÒ Bucureºti.
Art. 5. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la
art. 1 din prezenta hotãrâre se va face din fondurile alocate de la bugetul de stat, din donaþii, sponsorizãri ºi din
alte fonduri legal constituite cu aceastã destinaþie, în condiþiile legii.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul lucrãrilor publice
ºi amenajãrii teritoriului,
Marin Cristea
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 3 decembrie 1996.
Nr. 1.387.
*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea ºi completarea Hotãrârii Guvernului nr. 97/1993
privind înfiinþarea Comitetului Naþional Român pentru Deceniul Mondial al Dezvoltãrii Culturale
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. I. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 97/1993 privind înfiinþarea Comitetului Naþional Român pentru Deceniul
Mondial al Dezvoltãrii Culturale, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 19 martie 1993,
se modificã ºi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. La articolul 1, dupã alineatul 2 se introduce alineatul 3,
cu urmãtorul cuprins:
”În structura Comitetului Naþional Român pentru
Deceniul Mondial al Dezvoltãrii Culturale funcþioneazã
Centrul pentru studiul integrãrii culturale europene, format

dintr-un grup interdisciplinar de lucru, menit sã ofere
modele posibile ºi soluþii viabile în procesul integrãrii
europene.Ò
2. Articolul 3 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 3. Ñ Din Comitetul Naþional Român pentru
Deceniul Mondial al Dezvoltãrii Culturale fac parte 30 de
membri din domeniul ºtiinþei, culturii ºi artei, educaþiei,
informaticii ºi din alte domenii, desemnaþi de cãtre ministerele ºi instituþiile prevãzute în anexa la prezenta hotãrâre.Ò
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3. Articolul 4 alineatul 3 va avea urmãtorul cuprins:
”Aparatul de lucru al Comitetului Naþional Român pentru
Deceniul Mondial al Dezvoltãrii Culturale cuprinde un numãr
maxim de 7 posturi salarizate conform Hotãrârii Guvernului
nr. 281/1993, cu modificãrile ulterioare.Ò
4. Articolul 5 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 5. Ñ Serviciile administrativ-gospodãreºti ºi operaþiunile financiare se asigurã prin aparatul propriu.

Fondurile necesare desfãºurãrii activitãþii Comitetului
Naþional Român pentru Deceniul Mondial al Dezvoltãrii
Culturale

vor

fi

alocate

prin

bugetul

Ministerului

Învãþãmântului.Ò
Art. II. Ñ Anexa la prezenta hotãrâre înlocuieºte anexa
la Hotãrârea Guvernului nr. 97/1993.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul învãþãmântului,
Liviu Maior
Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 9 decembrie 1996.
Nr. 1.399.

ANEXÃ
LISTA

instituþiilor care vor desemna membrii Comitetului Naþional Român
pentru Deceniul Mondial al Dezvoltãrii Culturale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Academia Românã
Ministerul Afacerilor Externe
Ministerul Culturii
Ministerul Învãþãmântului
Ministerul Cercetãrii ºi Tehnologiei
Comisia Naþionalã a României pentru UNESCO
Fundaþia Culturalã Românã
Uniunile de creaþie.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 1.122/1996 privind transmiterea unui imobil
situat în municipiul Miercurea-Ciuc, judeþul Harghita, în patrimoniul Societãþii Comerciale
”Biroul de Turism ºi TranzacþiiÒ Ñ S.A. Bucureºti
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 1.122/1996 privind transmiterea unui imobil situat în municipiul MiercureaCiuc, judeþul Harghita, în patrimoniul Societãþii Comerciale
”Biroul de Turism ºi TranzacþiiÒ Ñ S.A. Bucureºti, publicatã
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din
22 noiembrie 1996, se modificã astfel:
1. Articolul 1 va avea urmãtorul cuprins:

”Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea, fãrã platã, a
imobilului cu destinaþie de spaþii comerciale, situat la
parterul ºi etajul I al blocului de locuinþe din MiercureaCiuc, str. Florilor nr. 16, judeþul Harghita, identificat conform
anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din
patrimoniul Societãþii Comerciale ÇVipromalÈ Ñ S.A.
Miercurea-Ciuc în patrimoniul Societãþii Comerciale ÇBiroul
de Turism ºi TranzacþiiÈ Ñ S.A. Bucureºti.Ò

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 341

15

2. Articolul 2 va avea urmãtorul cuprins:

3. Titlul anexei va avea urmãtorul cuprins:

”Art. 2. Ñ Capitalul social al Societãþii Comerciale

”Datele de identificare a imobilului situat în municipiul

ÇVipromalÈ Ñ S.A. Miercurea-Ciuc se diminueazã cu
valoarea actualizatã, înregistratã în contabilitate la data pre-

Miercurea-Ciuc, judeþul Harghita, care se transmite fãrã

dãrii imobilului prevãzut la art. 1, fãrã afectarea cotei de

platã în patrimoniul Societãþii Comerciale ÇBiroul de Turism

capital social deþinute de acþionarii privaþi.Ò

ºi TranzacþiiÈ Ñ S.A. BucureºtiÒ
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Secretariatul General
al Guvernului
Mihai Unghianu

Bucureºti, 9 decembrie 1996.
Nr. 1.401.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind eliberarea din funcþia de prefect al judeþului Buzãu
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 Gubandru Aurel se elibereazã, la cerere, din
funcþia de prefect al judeþului Buzãu începând cu data de 15 decembrie
1996.
PRIM-MINISTRU

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

Bucureºti, 10 decembrie 1996.
Nr. 1.402.

ÎN ATENÞIA CELOR INTERESAÞI:
ABONAÞI ªI ALÞI CITITORI!
Prin Hotãrârea Guvernului nr. 358/1991, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 137 din 1 iulie 1991, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 13 aprilie
1994, a fost înfiinþatã Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, sub autoritatea Camerei Deputaþilor,
care are obligaþia publicãrii în Monitorul Oficial al României a actelor normative, nepublicarea lor
atrãgând inexistenþa acestora.
Pentru a cunoaºte legislaþia ce a fost adoptatã dupã Revoluþia din Decembrie 1989,
pentru a fi informaþi cu privire la dezbaterile parlamentare, pentru a putea contacta partenerul de
afaceri pe care îl doriþi, pentru efectuarea formalitãþilor de publicitate prevãzute de lege, Regia
Autonomã ”Monitorul OficialÒ, cu sediul în Bucureºti, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, prin Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti, str. Blanduziei nr. 1,
sectorul 2, invitã societãþile comerciale, întreprinzãtorii particulari din þarã ºi din strãinãtate, precum
ºi pe toþi cei interesaþi, sã se adreseze în acest scop, zilnic, între orele 8,00Ñ15,00, iar vinerea,
între orele 8,00Ñ13,00, la telefon 211.57.30 sau direct la sediul acestuia.
Aducem, pe aceastã cale, la cunoºtinþã cã, începând cu data de 1 ianuarie 1997, preþurile practicate de regie pentru publicaþiile sale, la care puteþi face abonamente la oficiile poºtale
sau la filialele societãþilor comerciale: RODIPET Ñ S.A. (telefon 400.15.10), AMCO PRES Ñ
S.R.L. (telefon 643.93.90) ºi GEMINA PRES Ñ S.R.L. (telefon 628.25.20), sunt urmãtoarele:

Nr.
crt.

Denumirea publicaþiei

Valoarea
abonamentului trimestrial
Ñ lei Ñ

Valoarea
abonamentului anual
Ñ lei Ñ
Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

185.000

46.250

50.900

56.000

61.600

105.000

26.250

26.250

26.250

26.250

342.000

85.500

85.500

85.500

85.500

627.000

156.750

156.750

156.750

156.750

120.000

30.000

30.000

30.000

30.000

500.000
72.000
162.000

125.000
18.000
40.500

125.000
19.800
44.550

125.000
21.780
49.000

125.000
24.000
53.900

30.000
10.000
72.000

ÑÑ
ÑÑ
ÑÑ

ÑÑ
ÑÑ
ÑÑ

ÑÑ
ÑÑ
ÑÑ

ÑÑ
ÑÑ
ÑÑ

1. Monitorul Oficial al României, Partea I,
în limba românã
2. Monitorul Oficial al României, în limba
românã, numere bis, de dimensiunea
unei cãrþi (de peste 48 pagini/exemplar),
care nu se includ în abonamentul de la
nr. crt. 1
3. Monitorul Oficial al României, Partea I,
în limba maghiarã
4. Monitorul Oficial al României,
Partea a II-a
5. Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a
6. Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a
7. Colecþia Legislaþia României
8. Colecþia de hotãrâri ale Guvernului
9. Repertoriul actelor publicate în Monitorul
Oficial al României, Partea I
10. Decizii ale Curþii Constituþionale
11. Legislaþia României, ediþii trilingve

Foarte important!
Abonamentul anual vã conferã informaþii complete ºi prompte cu privire la legislaþie ºi o
economie importantã în bugetul dumneavoastrã.
Pentru informaþii suplimentare, vã rugãm sã vã adresaþi la telefon 614.24.29 sau
fax 312.47.03.
EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR
Regia Autonomã ,,Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
cont nr. 30.98.12.301 B.C.R. Ñ S.M.B.
Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.
Tiparul : Regia Autonomã ,,Monitorul OficialÒ, telefon 668.55.58 ºi 335.01.11/4028
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 341/1996 conþine 16 pagini.

Preþul 416 lei

40.816

