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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de acordare a primei de 200 lei/kg
la cumpãrarea grâului din recolta anului 1998 pentru panificaþie, destinat consumului intern,
acordatã producãtorilor agricoli prin societãþile comerciale de morãrit ºi/sau de panificaþie
În temeiul art. 7 din Ordonanþa Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpãrarea
grâului din recolta anului 1998 pentru panificaþie, destinat consumului intern, acordatã producãtorilor agricoli prin societãþile
comerciale de morãrit ºi/sau de panificaþie, astfel cum a fost aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 28/1999,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ Se aprobã Normele metodologice privind
modul de acordare a primei de 200 lei/kg la cumpãrarea
grâului din recolta anului 1998 pentru panificaþie, destinat
consumului intern, acordatã producãtorilor agricoli prin
societãþile comerciale de morãrit ºi/sau de panificaþie,

prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta
hotãrâre.
Art. 2. Ñ Pentru grâul cumpãrat în perioada 11 augustÑ
31 octombrie 1998 prima se va acorda în conformitate cu
prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 651/1998, modificatã
prin Hotãrârea Guvernului nr. 761/1998.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei,
Ioan Avram Mureºan
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 21 mai 1999.
Nr. 389.
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ANEXÃ

NORME METODOLOGICE
privind modul de acordare a primei de 200 lei/kg la cumpãrarea grâului din recolta anului 1998 pentru panificaþie,
destinat consumului intern, acordatã producãtorilor agricoli prin societãþile comerciale de morãrit ºi/sau de panificaþie
1. Beneficiazã de prima de 200 lei/kg la cumpãrarea
grâului din recolta anului 1998 pentru panificaþie, destinat
consumului intern, agenþii economici prevãzuþi la art. 2
alin. (1) din Ordonanþa Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpãrarea grâului din
recolta anului 1998 pentru panificaþie, destinat consumului
intern, acordatã producãtorilor agricoli prin societãþile
comerciale de morãrit ºi/sau de panificaþie, astfel cum a
fost aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 28/1999, denumitã în continuare ordonanþã.
2. Prima de 200 lei/kg grâu STAS se acordã pentru
grâul de panificaþie din recolta anului 1998, cumpãrat de la
producãtorii agricoli individuali, de la asociaþiile agricole
individuale, de la asociaþiile agricole fãrã personalitate juridicã prevãzute în Legea nr. 36/1991 privind societãþile agricole ºi alte forme de asociere în agriculturã, de la
arendaºi, de la societãþile agricole cu personalitate juridicã,
de la societãþile comerciale agricole cu capital privat, de la
societãþile comerciale agricole cu capital majoritar sau integral de stat, de la institutele ºi staþiunile de cercetare ºi
didactice, de la societãþile comerciale care furnizeazã
îngrãºãminte chimice ºi pesticide producãtorilor agricoli cu
plata în grâu ºi de la societãþile comerciale prestatoare de
servicii în agriculturã cu plata prestaþiilor în grâu.
3. Agenþii economici prevãzuþi la art. 2 alin. (1) din
ordonanþã beneficiazã de prima de 200 lei/kg grâu STAS,
dacã cumpãrã grâul de panificaþie, destinat producþiei de
fãinã pentru consumul intern, ºi plãtesc cel puþin
1.000 lei/kg grâu STAS sau cel puþin preþul stabilit prin
hotãrâre a Guvernului, în condiþiile art. 2 din Ordonanþa
Guvernului nr. 35/1999 pentru prelungirea termenului de
aplicare a prevederilor Ordonanþei Guvernului nr. 50/1998
privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpãrarea
grâului din recolta anului 1998 pentru panificaþie, destinat
consumului intern, acordatã producãtorilor agricoli prin
societãþile comerciale de morãrit ºi/sau de panificaþie.
4. Prima se acordã ºi în condiþiile în care societãþile
comerciale de morãrit ºi/sau de panificaþie au mandatat
societãþile comerciale ”ComcerealÒ Ñ S.A., ”CerealcomÒ Ñ
S.A. ºi societãþile comerciale din reþeaua ”NutricombÒ sã
cumpere grâul în numele lor de la producãtorii agricoli prevãzuþi la art. 3 din ordonanþã.
5. Prima de 200 lei/kg la cumpãrarea grâului pentru
panificaþie se acordã pentru cantitãþile de grâu cumpãrate
de cãtre agenþii economici prevãzuþi la pct. 1, recalculate
în echivalent STASÑ813/1968, respectiv greutate hectolitricã 75 kg, umiditate 14% ºi corpuri strãine 3%.
6. Plata primei de 200 lei/kg la cumpãrarea grâului se
acordã în limita cantitãþii de 1.500 mii tone grâu de panificaþie STAS din recolta anului 1998, cumpãrat de la data
de 1 iulie 1998 ºi pânã la 30 iunie 1999, potrivit prevederilor art. 4 din ordonanþã ºi ale art. 1 din Ordonanþa
Guvernului nr. 35/1999.
7. Calitatea de producãtor agricol, în înþelesul prezentelor norme metodologice, se dovedeºte prin acte scrise care
atestã încadrarea în prevederile art. 3 din ordonanþã ºi trebuie doveditã de agenþii economici care cumpãrã grâul
pentru panificaþie din recolta anului 1998, destinat producþiei de fãinã pentru consumul intern.
Pentru grâul de panificaþie cumpãrat de la societãþile
comerciale care furnizeazã îngrãºãminte chimice, pesticide

producãtorilor agricoli cu plata în grâu ºi de la societãþile
comerciale prestatoare de servicii în agriculturã cu plata
prestaþiilor în grâu, agenþii economici care cumpãrã grâul
de la aceºtia în condiþiile art. 2 alin. (1) din ordonanþã trebuie sã facã dovada provenienþei grâului prin acte scrise.
8. Decontarea primei de 200 lei/kg grâu pentru agenþii
economici care au cumpãrat grâu de panificaþie din recolta
anului 1998, destinat producþiei de fãinã pentru consumul
intern, de la producãtorii agricoli sau societãþile comerciale
prevãzute la art. 3 din ordonanþã se face pe baza decontului justificativ, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 1
la prezentele norme metodologice.
Decontul justificativ se întocmeºte de cãtre agenþii
economici prevãzuþi la art. 2 alin. (1) din ordonanþã ºi va fi
înaintat direcþiilor generale pentru agriculturã ºi industrie alimentarã judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, în a
cãror razã teritorialã de activitate îºi au sediul principal, în
vederea verificãrii ºi aprobãrii.
Acesta va fi însoþit de copii de pe acte scrise care sã
dovedeascã calitatea de producãtor agricol ºi provenienþa
grâului: facturã ºi ordin de platã a contravalorii grâului cu
viza bãncii, chitanþe fiscale, chitanþe, borderouri privind
achiziþiile de la producãtorii agricoli persoane fizice.
9. Direcþiile generale pentru agriculturã ºi industrie alimentarã judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, dupã
verificarea ºi aprobarea deconturilor ºi a documentaþiei primite de la agenþii economici prevãzuþi la pct. 1, centralizeazã de douã ori pe lunã ºi transmit, în termen de douã
zile, Ministerului Agriculturii ºi Alimentaþiei centralizatorul
deconturilor, potrivit modelului prevãzut în anexa nr. 2 la
prezentele norme metodologice. Acestea vor fi însoþite de
copiile de pe deconturile justificative care au fost centralizate.
10. Primesc prima de 200 lei/kg grâu ºi producãtorii
agricoli care fac dovada cã au livrat grâu pentru panificaþie
din recolta anului 1998 agenþilor economici de morãrit
ºi/sau de panificaþie, societãþilor comerciale ”ComcerealÒ Ñ
S.A., ”CerealcomÒ Ñ S.A., ”RomcerealÒ Ñ S.A., Agenþiei
Naþionale a Produselor Agricole Ñ R.A. ºi altor agenþi economici care au cumpãrat grâul pentru producþia de fãinã
pentru consumul intern în perioada 1 iulieÑ10 august 1998
inclusiv.
11. Cererea pentru încasarea primei se întocmeºte de
producãtorii agricoli definiþi la pct. 2, potrivit modelelor prevãzute în anexele nr. 3 ºi 4 la prezentele norme metodologice ºi va fi înaintatã direcþiei generale pentru agriculturã
ºi industrie alimentarã judeþene, respectiv a municipiului
Bucureºti, însoþitã de acte scrise care sã ateste:
a) calitatea de producãtor agricol;
b) adeverinþã eliberatã de primãrie, prin care sã se facã
dovada cã a cultivat o suprafaþã de teren de pe care a
fost recoltatã cantitatea vândutã;
c) copie de pe facturã sau borderou de achiziþie, ordinul
de platã a facturii cu viza bãncii, procesul-verbal de compensare, chitanþã fiscalã sau chitanþã pentru încasarea contravalorii grâului pentru panificaþie din recolta anului 1998;
d) adeverinþã eliberatã de agentul economic care a
cumpãrat grâul în perioada 1 iulieÑ10 august 1998
inclusiv, prin care sã se facã dovada utilizãrii cantitãþilor
respective pentru producþia de fãinã pentru consumul
intern.
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12. Direcþiile generale pentru agriculturã ºi industrie alimentarã judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, verificã ºi aprobã cererile ºi documentaþia prevãzute la pct. 11,
pentru acordarea primei de 200 lei/kg grâu, solicitatã de
producãtorii agricoli. Dupã aprobare centralizeazã datele
referitoare la producãtorii agricoli care au vândut grâu de
panificaþie în perioada 1 iulie Ñ 10 august 1998 inclusiv,
beneficiari ai primei de 200 lei/kg grâu, potrivit situaþiei
centralizatoare al cãrei model este prevãzut în anexa nr. 5
la prezentele norme metodologice, ºi o transmite Ministerului
Agriculturii ºi Alimentaþiei în vederea alimentãrii conturilor.
13. În baza centralizatoarelor deconturilor justificative ºi
a situaþiei centralizatoare privind producãtorii agricoli care
fac dovada cã au livrat grâu pentru panificaþie în perioada
1 iulie Ñ 10 august 1998 inclusiv, transmise de direcþiile
generale pentru agriculturã ºi industrie alimentarã judeþene,
respectiv a municipiului Bucureºti, Ministerul Agriculturii ºi
Alimentaþiei întocmeºte cererea de deschidere de credite
bugetare cãtre Ministerul Finanþelor, la cap. 67.01
”Agriculturã ºi silviculturãÒ, titlul ”PrimeÒ.
Cererea de deschidere de credite va fi însoþitã de situaþia centralizatoare, pe total þarã, a deconturilor justificative
privind încasarea de la bugetul de stat a primei pentru
grâul de panificaþie din recolta anului 1998, aprobatã de
ordonatorul principal de credite, potrivit modelului prevãzut
în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice.
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14. Dupã aprobarea cererii pentru deschiderea de credite de cãtre Ministerul Finanþelor, din bugetul Ministerului
Agriculturii ºi Alimentaþiei se alimenteazã conturile direcþiilor
generale pentru agriculturã ºi industrie alimentarã judeþene,
respectiv a municipiului Bucureºti, care, pe baza deconturilor
justificative ºi a cererilor verificate ºi aprobate, efectueazã
plata primei de 200 lei/kg grâu beneficiarilor deconturilor.
15. Utilizarea grâului cumpãrat din producþia anului
1998, pentru care s-a încasat prima de 200 lei/kg în alt
scop decât cel prevãzut în ordonanþã atrage dupã sine
restituirea primelor ºi plata penalitãþilor prevãzute de legislaþia fiscalã, precum ºi suspendarea dreptului societãþilor
comerciale respective de a mai beneficia pe o perioadã de
3 ani de orice fel de subvenþie de la bugetul de stat.
Se interzice exportul grâului cumpãrat în condiþiile
Ordonanþei Guvernului nr. 50/1998, astfel cum a fost aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 28/1999.
16. Agenþii economici prevãzuþi la art. 2 alin. (1) din
ordonanþã au obligaþia de a conduce o evidenþã distinctã a
sumelor încasate ca alocaþii sub formã de prime de la
bugetul Ministerului Agriculturii ºi Alimentaþiei ºi rãspund de
realitatea ºi legalitatea primelor solicitate prin deconturile
justificative.
17. Anexele nr. 1Ñ6 fac parte integrantã din prezentele
norme metodologice.
ANEXA Nr. 1
la normele metodologice

AGENTUL ECONOMIC...................................
(denumirea)

Sediul ......................................................
Codul fiscal .............................................
Numãrul de înregistrare
în registrul comerþului..............................
Contul nr. ................................................
Banca........................................................
DIRECÞIA GENERALÃ PENTRU
AGRICULTURÃ ªI INDUSTRIE ALIMENTARÃ
A JUDEÞULUI ............... SAU A MUNICIPIULUI BUCUREªTI

Verificat ºi aprobat
pentru suma de ....................... lei,
la data de ..............................
Director general,
..............................

Contabil-ºef,
.........................

DECONT JUSTIFICATIV

privind încasarea de la bugetul de stat a primei pentru grâul de panificaþie,
cumpãrat în perioada ....................., acordatã conform Ordonanþei Guvernului nr. 50/1998,
astfel cum a fost aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 28/1999,
ºi a Ordonanþei Guvernului nr. 35/1999
Preþul unitar (lei/kg STAS)
Nr.
crt.

0

Documentul prin care se dovedeºte
provenienþa grâului pentru panificaþie

Cantitatea
cumpãratã
(kg STAS Ñ
813/1968)

1

2

1. Factura nr. ...... din data de ........, însoþitã
de ordinul de platã cu viza bãncii
2. Chitanþã fiscalã sau chitanþã nr. ....... din
data .....................

Total,

din care:
200 lei
primã la
producãtor

Valoarea
primei de
recuperat de la
bugetul de stat
(lei)

3

4

(5 = 2 x 4)

4
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0

1

2

3

4

(5 = 2 x 4)

3. Borderou privind achiziþiile de la producãtorii agricoli, persoane fizice, Ñ total Ñ
din data de ...............
4.
TOTAL:

Declarãm pe propria rãspundere, sub sancþiunea legii, cã pânã în prezent nu am încasat de
la bugetul de stat prima de 200 lei/kg grâu STAS, plãtitã producãtorului agricol potrivit prevederilor Ordonanþei Guvernului nr. 50/1998, astfel cum a fost aprobatã ºi modificatã prin Legea
nr. 28/1999, ºi ale Ordonanþei Guvernului nr. 35/1999, ºi am luat cunoºtinþã despre faptul cã, dacã
în urma verificãrilor efectuate de organele abilitate datele din decontul justificativ nu corespund cu
realitatea, aceasta atrage în condiþiile legii restituirea primei încasate nejustificat de la bugetul de
stat, precum ºi rãspunderea civilã, contravenþionalã sau penalã, dupã caz.
Manager (director general),
...............................................

Director economic (contabil-ºef),
.....................................................

(numele ºi prenumele)

(numele ºi prenumele)

ANEXA Nr. 2
la normele metodologice

DIRECÞIA GENERALÃ PENTRU AGRICULTURÃ
ªI INDUSTRIE ALIMENTARÃ A JUDEÞULUI ÉÉÉ
SAU A MUNICIPIULUI BUCUREªTI

MINISTERUL AGRICULTURII ªI ALIMENTAÞIEI

Se aprobã
Ordonator principal de credite,
..........................................

CENTRALIZATORUL

deconturilor justificative privind încasarea de la bugetul de stat a primei
pentru grâul de panificaþie, acordatã conform Ordonanþei Guvernului nr. 50/1998,
astfel cum a fost aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 28/1998,
ºi Ordonanþei Guvernului nr. 35/1999

Nr.
crt.

Denumirea
agentului
economic

Cantitatea pentru
care s-a aprobat acordarea
primei de 200 lei/kg grâu
STAS
(kg)

Prima
de primit de la
bugetul de stat
(lei/kg)

Valoarea primei
de recuperat de la
bugetul de stat
(lei)

1.
2.
3.
1.
1.
TOTAL:

Director general,
...............................

Contabil-ºef,
................................
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ANEXA Nr. 3
la normele metodologice

AGENTUL ECONOMIC .........................................
(denumirea)

Sediul ..................................................................
Codul fiscal.........................................................
Numãrul de înregistrare în
registrul comerþului.............................................
Contul nr. ..........................................................
Banca..................................................................
DIRECÞIA GENERALÃ PENTRU AGRICULTURÃ
ªI INDUSTRIE ALIMENTARÃ A JUDEÞULUI É.....ÉÉ
SAU A MUNICIPIULUI BUCUREªTI

Verificat ºi aprobat
pentru suma de É..............É lei,
la data de ÉÉ......ÉÉ
Director general,
.............ÉÉÉ

Contabil-ºef
ÉÉ...........É

CERERE

pentru încasarea de la bugetul de stat a primei de 200 lei/kg grâu
pentru panificaþie de cãtre producãtorii agricoli, persoane juridice, potrivit art. 2 alin. (3)
din Ordonanþa Guvernului nr. 50/1998, astfel cum a fost aprobatã ºi modificatã
prin Legea nr. 28/1999

Nr.
crt.

Denumirea agentului
economic care a cumpãrat
grâul de panificaþie
în perioada
1 iulieÑ10 august 1998
inclusiv

Documentul
pentru justificarea
livrãrii grâului nr. ÉÉ
din data de ÉÉÉ
(facturã, însoþitã de ordin
de platã cu viza bãncii,
chitanþã fiscalã, chitanþã)

1

2

0

Cantitatea
STAS
(kg)

Prima
de primit
de la
bugetul de stat
(lei/kg)
STAS

Valoarea
primei
de încasat
de la
bugetul
de stat
(lei)

3

4

5 = 3 x 4

1.
2.
3.

TOTAL:

Declarãm pe propria rãspundere, sub sancþiunea legii, cã pânã în prezent nu am încasat de
la bugetul de stat prima de 200 lei/kg grâu STAS, potrivit art. 2 alin. (3) din Ordonanþa
Guvernului nr. 50/1998, astfel cum a fost aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 28/1999, ºi am
luat cunoºtinþã despre faptul cã, dacã în urma verificãrilor efectuate de organele abilitate datele
din prezenta cerere nu corespund cu realitatea, aceasta atrage, în condiþiile legii, restituirea
primei încasate nejustificat de la bugetul de stat, precum ºi rãspunderea civilã, contravenþionalã
sau penalã, dupã caz.

Manager (director general),
ÉÉÉÉÉ..............ÉÉ

Director economic (contabil-ºef),
É.......................ÉÉÉÉ

(numele ºi prenumele)

(numele ºi prenumele)
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ANEXA Nr. 4
la normele metodologice

DIRECÞIA GENERALÃ PENTRU
AGRICULTURÃ ªI INDUSTRIE ALIMENTARÃ
A JUDEÞULUI ............ SAU A MUNICIPIULUI BUCUREªTI

Verificat ºi aprobat
pentru suma de .................. lei,
la data de .........................
Director general,
.............ÉÉÉ

Contabil-ºef,
ÉÉ...........É

CERERE

pentru încasarea de la bugetul de stat a primei de 200 lei/kg grâu
de panificaþie de cãtre producãtorii agricoli, persoane fizice, potrivit art. 2 alin. (3)
din Ordonanþa Guvernului nr. 50/1998, astfel cum a fost aprobatã
ºi modificatã prin Legea nr. 28/1999
Subsemnatul ............................................................, legitimat cu .................................. seria ......
(numele, iniþiala tatãlui, prenumele)

(actul de identitate)

nr. ................, eliberat de Poliþia.................................................. cu domiciliul în comuna (oraºul,
(oraº, comunã, judeþul)

municipiul).......................... str. ............................. nr. ........., judeþul ..........................., în calitate de
producãtor agricol am cultivat ºi recoltat în anul 1998 o suprafaþã de .... ha cu grâu, de pe care
am obþinut cantitatea de ........................ kg grâu, suprafaþã ce se aflã amplasatã în raza localitãþii
(oraº, comunã) .........................., judeþul .................................................. . Din aceastã cantitate am
vândut urmãtorilor agenþi economici de morãrit ºi/sau de panificaþie urmãtoarele cantitãþi de grâu:

Nr.
crt.

Denumirea agentului
economic care a
cumpãrat grâul de
panificaþie în perioada
1 iulieÑ10 august 1998
inclusiv

Documentul
pentru justificarea
livrãrii grâului,
nr. ... din data ....
(chitanþã fiscalã,
borderou)

1

2

0

Cantitatea
livratã
(kg STAS)

Prima
unitarã
de primit
(lei/kg)

Valoarea primei
de încasat
de la bugetul
de stat
(lei)

3

4

5 = 3 x 4

1.
2.
3.
TOTAL:

Declar pe propria rãspundere, sub sancþiunea legii, cã pânã în prezent nu am încasat de la
bugetul de stat prima de 200 lei/kg grâu STAS, potrivit art. 2 alin. (3) din Ordonanþa Guvernului
nr. 50/1998, astfel cum a fost aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 28/1999, ºi am luat cunoºtinþã
despre faptul cã, dacã în urma verificãrilor efectuate de organele abilitate datele din prezenta
cerere nu corespund cu realitatea, aceasta atrage, în condiþiile legii, restituirea primei încasate
nejustificat de la bugetul de stat, precum ºi rãspunderea civilã, contravenþionalã sau penalã, dupã
caz.
Data ..................................
Semnãtura..........................
(numele ºi prenumele)
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ANEXA Nr. 5
la normele metodologice

DIRECÞIA GENERALÃ PENTRU AGRICULTURÃ
ªI INDUSTRIE ALIMENTARÃ
A JUDEÞULUI ....................................................
SAU A MUNICIPIULUI BUCUREªTI

MINISTERUL AGRICULTURII
ªI ALIMENTAÞIEI

Se aprobã
Ordonator principal de credite,
...................................................

SITUAÞIA CENTRALIZATOARE

a cererilor pentru încasarea de la bugetul de stat a primei de 200 lei/kg grâu de panificaþie
de cãtre producãtorii agricoli, persoane juridice sau fizice, potrivit art. 2 alin. (3)
din Ordonanþa Guvernului nr. 50/1998, astfel cum a fost aprobatã
ºi modificatã prin Legea nr. 28/1999

Nr.
crt.

Specificare

1.

Producãtori agricoli,
persoane juridice Ð
total

2.

Producãtori agricoli,
persoane fizice Ñ
total

Cantitatea pentru care
s-a aprobat acordarea
primei de 200 lei/kg
grâu STAS
(kg)

Prima
de primit
de la bugetul
de stat
(lei/kg)

TOTAL:

Director general,
............................

Contabil-ºef,
..........................

Valoarea primei
de primit
de la bugetul
de stat
(lei)

7

8
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MINISTERUL AGRICULTURII
ªI ALIMENTAÞIEI

SITUAÞIA

centralizatã pe total þarã a centralizatoarelor deconturilor justificative ºi a centralizatoarelor
cererilor pentru încasarea de la bugetul de stat a primei de 200 lei/kg grâu de panificaþie,
acordatã potrivit Ordonanþei Guvernului nr. 50/1998, astfel cum a fost aprobatã ºi modificatã
prin Legea nr. 28/1998, ºi Ordonanþei Guvernului nr. 35/1999
Nr.
crt.

Perioada: 1 iulie 1998 pânã la data de ......................

Specificare

TOTAL:

1.

Cantitatea pentru care s-a
aprobat acordarea primei
de 200 lei/kg grâu (kg STAS)

2.

Prima de la bugetul de stat
(lei/kg)

3.

Valoarea primei de la
bugetul de stat (lei)

din care, în perioada ...................

Ordonator principal de credite,
...............................................

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 Banca Comercialã Românã Ñ S.A. Ñ Sucursala ”UnireaÒ Bucureºti.
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, tel. 668.55.58 ºi 335.01.11/2178.
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 235/26.V.1999 conþine 8 pagini.

Preþul 1.104 lei

ISSN 1453Ñ4495

