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HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Normelor metodologice
privind trecerea în proprietatea publicã a statului
a unor bunuri imobile ale debitorilor persoane juridice,
supuse executãrii silite
În temeiul art. 681 ºi 109 din Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996 privind
executarea creanþelor bugetare, aprobatã ºi modificatã prin Legea
nr. 108/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României
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juridice, supuse executãrii silite, cuprinse în anexa care face parte integrantã
din prezenta hotãrâre.
PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Alexandru Athanasiu
Bucureºti, 9 decembrie 1999.
Nr. 1.009.
ANEXÃ

NORME METODOLOGICE
privind trecerea în proprietatea publicã a statului a unor bunuri imobile
ale debitorilor persoane juridice, supuse executãrii silite
Art. 1. Ñ Debitorul persoanã juridicã, cu obligaþii de
platã faþã de bugetul de stat ºi/sau bugetul asigurãrilor
sociale de stat, aflat în procedurã de executare silitã, poate
cere stingerea unor creanþe ale bugetului de stat sau ale
bugetului asigurãrilor sociale de stat prin darea în platã a
unor bunuri imobile din patrimoniul sãu, care trec în
proprietatea publicã a statului, organului competent sã
aplice procedura de executare silitã din cadrul Ministerului
Finanþelor sau al Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale,
dupã caz.
Art. 2. Ñ Cererea poate fi depusã de debitor, în scris,
în tot cursul executãrii silite asupra bunurilor imobile,
începând cu ziua în care, din comunicarea somaþiei
prevãzute la art. 59 din Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996,
aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 108/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, denumitã în continuare
ordonanþã, a luat cunoºtinþã de mãsurile privind executarea
silitã a bunurilor imobile. De asemenea, cererea se poate
depune în perioada în care, pânã la împlinirea termenului
de prescripþie, în conformitate cu prevederile art. 68 din
ordonanþã, organul competent va repeta procedura de
licitaþie.
Art. 3. Ñ Cererea va cuprinde, în mod obligatoriu,
urmãtoarele date:
a) denumirea ºi sediul debitorului;
b) alte date de identificare a debitorului (codul fiscal,
numãrul de înmatriculare la registrul comerþului etc.);
c) volumul ºi natura creanþelor bugetare;
d) bunurile imobile supuse executãrii silite pentru care
se solicitã trecerea în proprietatea publicã a statului (denumirea, datele de identificare a acestora, precum ºi o scurtã
descriere);
e) actele doveditoare potrivit cãrora bunurile imobile respective constituie proprietatea debitorului;
f) acordul expres al debitorului privind preþul de evaluare
al bunurilor imobile supuse executãrii silite, stabilit de organul competent, în conformitate cu prevederile art. 64 din
ordonanþã;
g) menþiunea debitorului cã bunurile imobile nu sunt grevate de drepturi reale ºi de alte sarcini, doveditã cu documente;

h) acordul debitorului cu privire la compensarea diferenþei cu obligaþii bugetare viitoare;
i) semnãtura reprezentantului legal al debitorului persoanã juridicã, precum ºi ºtampila acestuia.
Art. 4. Ñ Cererea se depune de cãtre debitor la unitatea teritorialã subordonatã Ministerului Finanþelor sau la
direcþia generalã de muncã ºi protecþie socialã, dupã caz,
în raza cãreia este înregistrat ca plãtitor de obligaþii faþã de
bugetul de stat ori faþã de bugetul asigurãrilor sociale de
stat. La cerere se anexeazã copii legalizate de pe actele
care atestã dreptul sãu de proprietate asupra bunurilor imobile pentru care solicitã trecerea în proprietatea publicã a
statului, precum ºi dovada cã acestea nu sunt grevate de
drepturi reale ºi de alte sarcini, emisã de biroul de carte
funciarã din cadrul judecãtoriei pe a cãrei razã teritorialã se
aflã bunul imobil.
Cererea debitorului se transmite direcþiei de specialitate
din cadrul Ministerului Finanþelor sau, dupã caz, al
Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale, desemnatã prin
ordin al ministrului, însoþitã de urmãtoarele acte:
a) documentele prevãzute la alin. 1;
b) copiile certificate de pe toate actele aflate în dosarul
de executare silitã;
c) propunerile organului competent sã aplice procedura
de executare silitã, din cadrul Ministerului Finanþelor sau al
Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale, în a cãrui razã teritorialã debitorul are sediul;
d) punctul de vedere al direcþiei generale a finanþelor
publice ºi controlului financiar de stat judeþene sau a municipiului Bucureºti ori al Direcþiei Generale a Vãmilor, numai
pentru creanþele determinate în vamã, sau al direcþiei generale de muncã ºi protecþie socialã judeþene, respectiv a
municipiului Bucureºti, dupã caz.
O datã cu documentele precizate la alin. 2 direcþiile
generale ale finanþelor publice ºi controlului financiar de
stat judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, Direcþia
Generalã a Vãmilor ori direcþiile generale de muncã ºi protecþie socialã judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti,
dupã caz, vor comunica ºi solicitãrile de bunuri imobile de
felul celor pentru care se cere trecerea în proprietatea
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publicã a statului, primite de la instituþii publice, iar în
situaþiile în care nu existã solicitanþi pentru bunurile imobile,
aceasta se va menþiona în mod expres.
Art. 5. Ñ La primirea cererii, însoþitã de documentele
anexate, Ministerul Finanþelor sau Ministerul Muncii ºi
Protecþiei Sociale, dupã caz, prin direcþia de specialitate
desemnatã, procedeazã la înregistrarea ºi la prezentarea
acesteia, în termen de 15 zile lucrãtoare, unei comisii
numite, prin ordin al ministrului, pentru analizarea ºi pronunþarea unei decizii.
Comisia va analiza ºi va decide asupra fiecãrei cereri,
având în vedere urmãtoarele elemente:
a) documentele prezentate de debitor, care atestã dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile pentru care
acesta solicitã trecerea în proprietatea publicã a statului,
precum ºi dovada cã acestea nu sunt grevate de drepturi
reale ºi de alte sarcini;
b) existenþa solicitãrilor pentru obþinerea în administrare
a unor bunuri imobile de felul celor pentru care urmeazã
sã se analizeze oportunitatea trecerii în proprietatea publicã
a statului;
c) respectarea reglementãrilor legale în vigoare, referitoare la aplicarea procedurii de executare silitã a creanþelor
bugetare. Se vor avea în vedere ºi situaþiile în care suma
obþinutã prin aplicarea modalitãþilor de valorificare a bunurilor imobile ar permite realizarea într-o mãsurã mai mare a
creanþelor bugetare faþã de debitorul supus executãrii silite;
d) impactul reglementãrilor legale în vigoare privind
retrocedarea proprietãþii, în mãsura în care acesta poate fi
prevãzut;
e) propunerile organului competent pentru aplicarea procedurii de executare silitã, precum ºi punctul de vedere al
direcþiei generale a finanþelor publice ºi controlului financiar
de stat judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, al
Direcþiei Generale a Vãmilor sau al direcþiei generale de
muncã ºi protecþie socialã judeþene ºi a municipiului
Bucureºti, dupã caz;
f) cheltuielile necesare, estimate de cãtre instituþia
publicã solicitantã a bunurilor imobile ce urmeazã sã fie
trecute în proprietatea publicã a statului, pentru transformarea acestora în sedii corespunzãtoare desfãºurãrii activitãþii;
g) eficienþa trecerii bunurilor imobile în proprietatea
publicã a statului, rezultatã din compararea, de cãtre
direcþia generalã a finanþelor publice ºi controlului financiar
de stat judeþeanã, respectiv a municipiului Bucureºti, ori de
cãtre Direcþia Generalã a Vãmilor, numai pentru creanþele
determinate în vamã, sau de cãtre direcþia generalã de
muncã ºi protecþie socialã judeþeanã, respectiv a municipiului Bucureºti, dupã caz, a creanþelor bugetare stinse prin
aceastã modalitate, la care se adaugã ºi cheltuielile de
amenajare, cu cheltuielile necesare unei noi construcþii sau
achiziþii.
h) orice alte elemente necesare soluþionãrii cererii.
Comisia din cadrul Ministerului Finanþelor, prevãzutã la
alin. 1, va aproba trecerea în proprietatea publicã a statului
a imobilelor ºi terenurilor necesare în vederea desfãºurãrii
activitãþii Ministerului Finanþelor ºi unitãþilor subordonate
acestuia, precum ºi altor ordonatori principali de credite ai
bugetului de stat, inclusiv serviciile descentralizate ale
acestora, dupã caz, numai în cazuri strict justificate din
punct de vedere al desfãºurãrii activitãþii, care sã se
reflecte în reducerea efortului bugetar.
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Comisia din cadrul Ministerului Muncii ºi Protecþiei
Sociale, prevãzutã la alin. 1, va decide trecerea în proprietatea publicã a statului a imobilelor ºi terenurilor necesare
în vederea desfãºurãrii activitãþii Ministerului Muncii ºi
Protecþiei Sociale ºi unitãþilor subordonate acestuia.
Art. 6. Ñ Imobilele, clãdiri ºi/sau terenuri, care nu
corespund condiþiilor pentru a fi folosite ca sedii sau spaþii
cu altã destinaþie, necesare în vederea desfãºurãrii activitãþii instituþiilor respective, vor fi valorificate potrivit reglementãrilor în vigoare privind executarea silitã a creanþelor
bugetare, sumele realizate urmând sã fie virate în contul
creanþelor bugetare respective.
Art. 7. Ñ În cazul cererilor de realizare a creanþelor
bugetului asigurãrilor sociale de stat prin trecerea în proprietatea publicã a statului a bunurilor imobile supuse executãrii silite, decizia va fi pronunþatã numai cu acordul
comisiei numite prin ordin al ministrului finanþelor, potrivit
prevederilor art. 5.
Art. 8. Ñ Decizia va fi comunicatã de direcþia de specialitate desemnatã din cadrul Ministerului Finanþelor ori din
cadrul Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale, dupã caz, în
termen de 5 zile lucrãtoare, organului competent sã aplice
procedura de executare silitã, prin direcþia generalã a
finanþelor publice ºi controlului financiar de stat judeþeanã,
respectiv a municipiului Bucureºti, Direcþia Generalã a
Vãmilor, direcþia generalã de muncã ºi protecþie socialã
judeþeanã, respectiv a municipiului Bucureºti, dupã caz.
În cazul în care comisia decide oportunitatea stingerii
creanþelor bugetare prevãzute la art. 1, prin trecerea bunurilor imobile în proprietatea publicã a statului, se va solicita
organului competent sã aplice procedura de executare
silitã, încheierea procesului-verbal pentru trecerea în proprietatea statului a bunului imobil, conform modelului prevãzut
în anexa care face parte integrantã din prezentele norme
metodologice, ºi stingerea creanþei bugetare pentru care
s-a început executarea silitã. Totodatã debitorul va fi
înºtiinþat despre acestea.
La data întocmirii procesului-verbal pentru trecerea în
proprietatea statului a bunului imobil supus executãrii silite,
organul competent va actualiza nivelul majorãrilor de
întârziere ºi nivelul cheltuielilor de executare pânã la
aceastã datã. Totodatã se va calcula, potrivit legii, taxa pe
valoarea adãugatã, datoratã bugetului de stat pentru
transferul proprietãþii bunului imobil respectiv.
Pe data întocmirii procesului-verbal pentru trecerea în
proprietatea statului a bunului imobil înceteazã mãsura de
indisponibilizare a acestuia, precum ºi calitatea de administrator-sechestru a persoanelor desemnate.
Art. 9. Ñ Bunurile imobile, pentru care s-a aprobat trecerea în proprietatea publicã a statului, vor fi evaluate,
conform art. 64 din ordonanþã, de cãtre organele sau persoanele specializate.
În cazul în care valoarea stabilitã conform alin. 1 este
mai micã decât valoarea de inventar evidenþiatã în contabilitatea persoanei juridice debitoare, se va lua în considerare valoarea stabilitã de organele sau de persoanele
specializate.
Dacã valoarea stabilitã de organele sau de persoanele
specializate este mai mare decât valoarea de inventar evidenþiatã în contabilitate, se va lua în considerare aceastã
din urmã valoare.
Cu valoarea determinatã potrivit alin. 2 sau 3, dupã
caz, se stinge, total sau parþial, creanþa bugetarã prevãzutã
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la art. 1, inclusiv majorãrile de întârziere ºi cheltuielile de
executare, actualizate.
În cazul în care valoarea de evaluare a bunului imobil
pentru care s-a aprobat trecerea în proprietatea publicã a
statului este mai micã decât creanþa bugetarã prevãzutã la
art. 1, inclusiv majorãrile de întârziere aferente ºi cheltuielile de executare silitã, actualizate, diferenþa urmeazã sã fie
realizatã prin aplicarea celorlalte modalitãþi prevãzute de
ordonanþã.
În cazul în care suma care reprezintã atât creanþa
bugetarã prevãzutã la art. 1, cât ºi majorãrile de întârziere
aferente ºi cheltuielile de executare, actualizate, este mai
micã decât valoarea de evaluare a bunului imobil pentru
care s-a aprobat trecerea în proprietatea publicã a statului,
cu aceastã diferenþã se va proceda la compensare, potrivit
legii.
Art. 10. Ñ Bunurile imobile pentru care s-au întocmit
actele de trecere în proprietatea statului sunt date în administrarea Ministerului Finanþelor sau a Ministerului Muncii ºi
Protecþiei Sociale, dupã caz, ori a serviciilor descentralizate
ale acestora, în vederea utilizãrii ca sedii sau ca spaþii
necesare pentru desfãºurarea activitãþii.
Darea în administrare se va efectua pe baza unei
hotãrâri a Guvernului, iniþiatã de Ministerul Finanþelor sau
de Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale, dupã caz.
Art. 11. Ñ În cazul bunurilor imobile, solicitate pentru a
fi atribuite altor ordonatori principali de credite ai instituþiilor
publice finanþate integral de la bugetul de stat, se va proceda astfel:
a) bunurile imobile, împreunã cu documentele aferente
vor fi predate în administrarea Regiei Autonome
”Administraþia Patrimoniului Protocolului de StatÒ din subordinea Secretariatului General al Guvernului;
b) ordonatorii principali de credite ai instituþiilor publice
finanþate integral de la bugetul de stat, interesaþi în preluarea bunurilor imobile, vor iniþia proiecte de hotãrâri ale
Guvernului pentru aprobarea dãrii în administrare.
Art. 12. Ñ Operaþiunile legate de stingerea creanþelor
bugetare, prin preluarea de la debitori a bunurilor imobile ºi
trecerea lor în proprietatea publicã a statului, se reflectã în
execuþia bugetarã ºi în activitatea fiscalã la nivelul organelor de specialitate ale Ministerului Finanþelor ori ale
Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale, dupã caz, în a
cãror razã teritorialã îºi au sediul debitorii respectivi, astfel:
A. În cazul în care instituþia publicã are prevãzute în
buget credite pentru achiziþionarea sau construirea de sedii
sau spaþii:
a) Pe baza hotãrârii Guvernului de aprobare a atribuirii
bunului imobil, instituþia publicã alocã din fondurile aprobate
cu aceastã destinaþie în bugetul propriu suma reprezentând
contravaloarea bunului imobil stabilitã în documentele de
trecere în proprietatea publicã a statului.
b) Pe baza documentelor de trecere în proprietatea
publicã a statului, instituþia publicã alocã, cu ordin de platã,
suma aferentã contravalorii imobilului, în contul debitorului,
pentru stingerea, pe categorii de venituri, a obligaþiilor cãtre
bugetul de stat sau bugetul asigurãrilor sociale de stat,
dupã caz.
c) Organele de specialitate ale Ministerului Finanþelor
sau ale Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale, dupã caz,
urmãresc ca sumele prevãzute la lit. a) sã fie folosite de
cãtre debitor numai pentru stingerea obligaþiilor bugetare,

înregistrând aceastã operaþiune în evidenþa nominalã a
debitelor.
B. În cazul în care instituþia publicã nu are prevãzute în
buget credite pentru achiziþionarea de sedii sau de spaþii
cu altã destinaþie, însã pentru desfãºurarea activitãþii are
nevoie de imobilul trecut în proprietatea publicã a statului:
a) Pe baza hotãrârii Guvernului de atribuire în administrare a imobilului respectiv ºi a procesului-verbal pentru trecerea acestuia în proprietatea statului, întocmit de organele
competente sã aplice procedura de executare silitã,
instituþia publicã înregistreazã în contabilitatea proprie
valoarea bunului primit, cu consemnarea în evidenþa mijloacelor fixe a documentelor pe baza cãrora s-a preluat bunul
respectiv.
b) Instituþia publicã va prezenta organului de specialitate
competent, în termen de 10 zile de la preluarea bunului
imobil, angajamente în vederea obþinerii fondurilor la nivelul
valorii bunului imobil primit în administrare. Aceste angajamente vor fi confirmate de ordonatorul de credite ierarhic
superior, în ceea ce priveºte asigurarea fondurilor necesare.
c) La elaborarea proiectului bugetului de stat sau al
bugetului asigurãrilor sociale de stat, dupã caz, precum ºi
al bugetului rectificat în cursul anului ordonatorii principali
de credite vor cuprinde, cu prioritate, în cheltuielile de capital sumele reprezentând contravaloarea bunurilor imobile
trecute în proprietatea publicã a statului ºi preluate în
administrare.
d) În funcþie de fondurile aprobate în buget, obligaþiile
bugetare, în sumã egalã cu valoarea bunurilor imobile preluate în administrare de cãtre instituþiile publice, pot fi
stinse, în mod eºalonat, în maximum 3 ani.
În lista cuprinzând obiectivele de investiþii vor fi cuprinse
distinct fondurile necesare pentru dobândirea bunurilor imobile date în administrarea instituþiei publice respective.
Din fondurile aprobate instituþia publicã va transfera
suma la bugetul de stat sau la bugetul asigurãrilor sociale
de stat, dupã caz, la capitolul ”30.01.01 Ñ Venituri din
valorificarea unor bunuri ale instituþiilor publiceÒ, respectiv
”22.04.30 Ñ Încasãri din alte surseÒ.
Organul de specialitate teritorial al Ministerului Finanþelor
sau al Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale, dupã caz,
va proceda în cazul prevãzut la lit. B astfel:
a) lichideazã în evidenþa nominalã a impozitelor pe
plãtitor creanþele bugetare, pe fiecare impozit, inclusiv
majorãrile de întârziere aferente, în limita valorii bunului
imobil preluat din proprietatea publicã a statului (se vor
specifica actele care au stat la baza acestei operaþiuni);
b) organizeazã evidenþa nominalã a instituþiilor publice
care urmeazã sã primeascã în administrare, fãrã platã,
bunurile imobile proprietate publicã a statului;
c) urmãreºte permanent modul de lichidare a obligaþiilor
de cãtre instituþiile publice.
C. În cazul în care bunurile imobile rãmân în administrarea Regiei Autonome ”Administraþia Patrimoniului
Protocolului de StatÒ se va proceda astfel: sumele încasate
din închirierea sau din concesionarea imobilelor se varsã
integral de cãtre Regia Autonomã ”Administraþia
Patrimoniului Protocolului de StatÒ la bugetul de stat, la
capitolul 30.01.01 ”Venituri din valorificarea unor bunuri ale
instituþiilor publiceÒ, în termen de 5 zile de la expirarea lunii
în care s-a fãcut încasarea sumei.
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ANEXÃ

MINISTERUL FINANÞELOR
D.G.F.P.C.F.S. .....................................................................

Data

Funcþia

Semnãtura

Unitatea fiscalã .....................................................................
Str. ....................................................................... nr. .........

Aprobat

Localitatea ............................................................................

Avizat

Dosar de executare nr. ........................................../............

Verificat

PROCES-VERBAL

pentru trecerea în proprietatea statului a bunului imobil supus executãrii silite
încheiat astãzi .... luna ..... anul .....
În baza art. 681 din Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanþelor bugetare, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 108/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, s-au aplicat modalitãþile de executare silitã asupra debitorului (persoanã juridicã) .......................................................... din localitatea ...................................., str. ....................
nr. ................, nr. de înmatriculare la registrul comerþului ................................................., codul fiscal nr. ..............., pentru
încasarea obligaþiilor cãtre bugetul de stat, astfel cum au fost specificate în titlurile executorii nr. ...............................,
emise de ..................................................., în sumã totalã de ...................... lei, din care rãmase de recuperat*):
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
Întrucât debitorul nu a plãtit la termenele stabilite obligaþiile prevãzute mai sus, se efectueazã trecerea în proprietatea
publicã a statului a bunului imobil înscris în Procesul-verbal de identificare a bunurilor imobile nr. .................. din .............,
întocmit de ..........................................................., care se anexeazã la prezentul proces-verbal.
a) Date privind identificarea bunului imobil (clãdire ºi/sau teren) .....................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
b) Descrierea sumarã ........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
c) Documente care atestã dreptul de proprietate al debitorului asupra bunului imobil ...............................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
d) Preþul de evaluare a bunului imobil, acceptat de debitor (exclusiv T.V.A.) .....lei
e) Suma obligaþiilor bugetare ....... lei
f) Diferenþa, din care:
Ñ obligaþii bugetare rãmase de recuperat [e)Ñd)] ............................. lei
Ñ suma rãmasã în plus, care urmeazã sã fie regularizatã conform dispoziþiilor legale în vigoare [d)Ñe)].......... lei.
Documentele din care rezultã cã bunul imobil este liber de orice sarcini (din evidenþele de publicitate imobiliarã)
...........................................................................................................................................................................................................
Preþul de evaluare a bunului imobil, acceptat de debitor, este de ............. lei plus T.V.A. în sumã de .......... lei.
Prezentul proces-verbal s-a încheiat în baza Deciziei nr. .................... din data de ...................... a direcþiei de
specialitate din cadrul Ministerului Finanþelor, în ........... exemplare.
Conducãtorul organului de executare,

Debitor,

L.S.

L.S.

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

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

*) Se înscriu sumele rãmase de recuperat, pe tipuri de impozite, taxe ºi alte venituri ale bugetului de stat, inclusiv majorãrile de întârziere ºi
cheltuielile de executare, actualizate.
M.F. cod 14.13.37.99
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind garantarea unui credit extern în favoarea Companiei Naþionale
de Cãi Ferate ”C.F.R.Ò Ñ S.A. pentru obiective de investiþii
din domeniul infrastructurii feroviare publice
În temeiul prevederilor art. 21 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe cãile
ferate române ºi reorganizarea Societãþii Naþionale a Cãilor Ferate Române, aprobatã ºi modificatã prin Legea
nr. 89/1999,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ (1) Se aprobã garantarea de cãtre Ministerul
Finanþelor a unui credit extern în valoare de 138 milioane
dolari S.U.A. în favoarea Companiei Naþionale de Cãi
Ferate ”C.F.RÒ Ñ S.A., necesar în vederea asigurãrii resurselor financiare pentru finalizarea lucrãrilor la obiectivele de
investiþii din domeniul infrastructurii feroviare publice, nominalizate în anexa care face parte integrantã din prezenta
hotãrâre, precum ºi a dobânzilor, comisioanelor ºi spezelor
bancare aferente acestui credit, în condiþiile încadrãrii costului total al împrumutului în parametrii practicaþi pe piaþa
internaþionalã.
(2) Condiþiile în care va fi contractat creditul extern
prevãzut la alin. (1) vor fi negociate de Ministerul
Finanþelor, asistat de Ministerul Transporturilor.
Art. 2. Ñ Creditul extern va fi folosit pentru finanþarea
obiectivelor de investiþii prevãzute în anexã, care se vor
executa de SOCIETË EDILE COSTRUZIONI E LAVORI Ñ

S.p.A. Roma, câºtigãtoare a licitaþiei pentru realizarea
lucrãrilor respective, pe bazã de contract de antreprizã care
se va încheia cu Compania Naþionalã de Cãi Ferate
”C.F.R.Ò Ñ S.A. în calitate de beneficiar al investiþiilor.
Art. 3. Ñ Rambursarea ratelor creditului extern ºi plata
dobânzilor, comisioanelor, spezelor bancare, taxei pe valoarea adãugatã, precum ºi a eventualelor taxe vamale se vor
asigura de la bugetul de stat, prin bugetele anuale ale
Ministerului Transporturilor.
Art. 4. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri
se abrogã Hotãrârea Guvernului nr. 1.074/1996 privind
garantarea unui credit extern în favoarea Regiei Autonome
”Societatea Naþionalã a Cãilor Ferate RomâneÒ pentru
obiective de investiþii din domeniul infrastructurii feroviare,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 295
din 20 noiembrie 1996.

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

ALEXANDRU ATHANASIU
Contrasemneazã:
Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 14 decembrie 1999.
Nr. 1.024.

ANEXÃ
OBIECTIVELE DE INVESTIÞII

din domeniul infrastructurii feroviare publice,
care vor fi realizate din credite externe
1. Linie nouã de cale feratã VâlceleÑRâmnicu Vâlcea.
2. Refacere, consolidare ºi supraînãlþare apãrãri la calea feratã în zona
Sistemului hidroenergetic ºi de navigaþie ”Porþile de Fier IÒ.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind acordarea de la bugetul de stat a unor ajutoare financiare
pentru susþinerea programului naþional privind sprijinirea copiilor beneficiarilor Legii nr. 42/1990,
prin acordarea de cadouri cu ocazia Sfintelor sãrbãtori de Crãciun
În temeiul prevederilor art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finanþele publice ºi ale art. 20 alin. (1) lit. a) din
Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999, cu modificãrile ulterioare,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ Se aprobã alocarea sumei de 500 milioane lei
în vederea completãrii fondurilor proprii, necesare pentru
derularea în bune condiþii a programului naþional privind
sprijinirea copiilor beneficiarilor Legii nr. 42/1990, prin acordarea de cadouri cu ocazia Sfintelor sãrbãtori de Crãciun.
Art. 2. Ñ Cu suma prevãzutã la art. 1 se suplimenteazã
bugetul Secretariatului de Stat pentru Problemele
Revoluþionarilor din Decembrie 1989 din Fondul de rezervã
bugetarã la dispoziþia Guvernului.

Art. 3. Ñ Se autorizeazã Ministerul Finanþelor sã introducã modificãrile ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei hotãrâri în bugetul Secretariatului de Stat pentru
Problemele Revoluþionarilor din Decembrie 1989 ºi în bugetul de stat pe anul 1999.
Art. 4. Ñ Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluþionarilor din Decembrie 1989 va controla modul de
utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei
prevãzute la art. 1.

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

ALEXANDRU ATHANASIU
Contrasemneazã:
Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluþionarilor
din Decembrie 1989,
Cristian Alexandrescu,
secretar de stat
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 14 decembrie 1999.
Nr. 1.025.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind atribuirea cu titlu gratuit a unor bunuri intrate în proprietatea privatã a statului
În temeiul prevederilor art. 131 din Ordonanþa Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului ºi condiþiilor
de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privatã a statului, aprobatã ºi modificatã
prin Legea nr. 98/1999, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se atribuie, cu titlu gratuit, Societãþii Naþionale
”NuclearelectricaÒ Ñ S.A. bunurile în valoare de
284.326.547 lei, conform anexei care face parte integrantã
din prezenta hotãrâre, intrate în proprietatea privatã a statului, potrivit legii, aflate în evidenþa Direcþiei generale a

finanþelor publice ºi controlului financiar de stat a municipiului Bucureºti.
Art. 2. Ñ Bunurile prevãzute la art. 1 vor fi preluate ºi
vor fi înregistrate în evidenþele contabile ale Societãþii
Naþionale ”NuclearelectricaÒ Ñ S.A.

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

ALEXANDRU ATHANASIU
Contrasemneazã:
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 14 decembrie 1999.
Nr. 1.027.
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ANEXÃ
LISTA

cuprinzând bunurile atribuite cu titlu gratuit Societãþii Naþionale ”NuclearelectricaÒ Ñ S.A.
Nr.
crt.

Denumirea
produsului

U.M.
(bucatã)

Preþul unitar
(lei)

Valoarea
(lei)

1.

Palane speciale de ridicat

17

8.741.285

148.601.845

2.

Robineþi speciali de clasã nuclearã,
inclusiv garniturile aferente

50

91.668

45.684.000

3.

Chingi de ridicat din poliester

2

10.573.056

21.146.112

4.

Cabluri de ridicat

5

13.778.918

68.894.590
284.326.547

TOTAL:
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