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HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind strategia de privatizare a Societãþii Comerciale ”MecanicaÒ Ñ S.A. Negreºti-Oaº,
inclusã în componenta ”Privatizarea a 50 de societãþi comerciale cu capital majoritar de stat,
grupate în pacheteÒ, din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat)
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 41 alin. (2) lit. b) ºi c) din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societãþilor comerciale, aprobatã prin Legea nr. 44/1998, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se mandateazã Fondul Proprietãþii de Stat sã
implementeze strategia de privatizare a Societãþii
Comerciale ”MecanicaÒ Ñ S.A. Negreºti-Oaº, respectiv
vânzarea pachetului majoritar de acþiuni, deþinut de Fondul
Proprietãþii de Stat în proporþie de 73,1012% din capitalul
social, cãtre un investitor strategic/consorþiu de investitori,
prin metoda de negociere.

Art. 2. Ñ Se aprobã eºalonarea la platã a obligaþiilor
bugetare restante ºi scutirea de la plata penalitãþilor ºi/sau
a majorãrilor de întârziere aferente acestora, în cuantumurile existente la data emiterii certificatelor de obligaþii bugetare de cãtre creditorii bugetari, conform legii, pentru
Societatea Comercialã ”MecanicaÒ Ñ S.A. Negreºti-Oaº, în
vederea sporirii atractivitãþii societãþii comerciale la privatizare.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Dezvoltare Regionalã,
Mihai David
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Liviu Lucian Albu
Ministru de stat, ministrul sãnãtãþii,
Hajdœ G‡bor
Preºedintele Consiliului de administraþie
al Fondului Proprietãþii de Stat,
Radu Sârbu
Bucureºti, 9 noiembrie 2000.
Nr. 1.102.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind strategia de privatizare a Societãþii Comerciale ”Industria SârmeiÒ Ñ S.A. Câmpia Turzii,
inclusã în componenta ”Privatizarea a 50 de societãþi comerciale cu capital majoritar de stat,
grupate în pacheteÒ, din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat)
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 41 alin. (2) lit. b) ºi c) din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societãþilor comerciale, aprobatã prin Legea nr. 44/1998, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se mandateazã Fondul Proprietãþii de Stat sã
Societãþii

proporþie de 63,28% din capitalul social, cãtre un investitor

”Industria SârmeiÒ Ñ S.A. Câmpia Turzii,

strategic/consorþiu de investitori, prin metoda de negociere.

implementeze
Comerciale

respectiv vânzarea pachetului majoritar de acþiuni, deþinut în

strategia

de

privatizare

a
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Art. 2. Ñ Se aprobã eºalonarea la platã a obligaþiilor
bugetare restante ºi scutirea de la plata penalitãþilor ºi/sau
a majorãrilor de întârziere aferente acestora, în cuantumurile existente la data emiterii certificatelor de obligaþii buge-
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tare de cãtre creditorii bugetari, conform legii, pentru
Societatea Comercialã ”Industria SârmeiÒ Ð S.A. Câmpia
Turzii, în vederea sporirii atractivitãþii societãþii comerciale
la privatizare.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Dezvoltare Regionalã,
Mihai David
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Liviu Lucian Albu
Ministru de stat, ministrul sãnãtãþii,
Hajdœ G‡bor
Preºedintele Consiliului de administraþie
al Fondului Proprietãþii de Stat,
Radu Sârbu
Bucureºti, 9 noiembrie 2000.
Nr. 1.103.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind strategia de privatizare a Societãþii Comerciale ”RealÒ Ñ S.A. Pleaºa, inclusã
în componenta ”Privatizarea a 50 de societãþi comerciale cu capital majoritar de stat,
grupate în pacheteÒ, din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat)
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 41 alin. (2) lit. b) ºi c) din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societãþilor comerciale, aprobatã prin Legea nr. 44/1998, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se mandateazã Fondul Proprietãþii de Stat sã
implementeze strategia de privatizare a Societãþii
Comerciale ”RealÒ Ñ S.A. Pleaºa, respectiv vânzarea
pachetului majoritar de acþiuni, deþinut în proporþie de
93,169% din capitalul social, cãtre un investitor
strategic/consorþiu de investitori, prin metoda de negociere.

Art. 2. Ñ Se aprobã eºalonarea la platã a obligaþiilor
bugetare restante ºi scutirea de la plata penalitãþilor ºi/sau
a majorãrilor de întârziere aferente acestora, în cuantumurile existente la data emiterii certificatelor de obligaþii bugetare de cãtre creditorii bugetari, conform legii, pentru
Societatea Comercialã ”RealÒ Ñ S.A. Pleaºa, în vederea
sporirii atractivitãþii societãþii comerciale la privatizare.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Dezvoltare Regionalã,
Mihai David
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Liviu Lucian Albu
Ministru de stat, ministrul sãnãtãþii,
Hajdœ G‡bor
Preºedintele Consiliului de administraþie
al Fondului Proprietãþii de Stat,
Radu Sârbu
Bucureºti, 9 noiembrie 2000.
Nr. 1.104.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind strategia de privatizare a Societãþii Comerciale ”Uzinele Sodice GovoraÒ Ñ S.A.
Râmnicu Vâlcea, inclusã în componenta ”Privatizarea a 50 de societãþi comerciale
cu capital majoritar de stat, grupate în pacheteÒ, din cadrul PSAL
(Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat)
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 41 alin. (2) lit. b) ºi c) din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societãþilor comerciale, aprobatã prin Legea nr. 44/1998, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se mandateazã Fondul Proprietãþii de Stat sã
implementeze strategia de privatizare a Societãþii
Comerciale ”Uzinele Sodice GovoraÒ Ñ S.A. Râmnicu
Vâlcea, respectiv vânzarea pachetului majoritar de acþiuni,
deþinut de Fondul Proprietãþii de Stat în proporþie de
70,5483% din capitalul social, cãtre un investitor strategic/consorþiu de investitori, prin metoda de negociere.

Art. 2. Ñ Se aprobã eºalonarea la platã a obligaþiilor
bugetare restante ºi scutirea de la plata penalitãþilor ºi/sau
a majorãrilor de întârziere aferente acestora, în cuantumurile existente la data emiterii certificatelor de obligaþii bugetare de cãtre creditorii bugetari, conform legii, pentru
Societatea Comercialã ”Uzinele Sodice GovoraÒ Ñ S.A.
Râmnicu Vâlcea, în vederea sporirii atractivitãþii societãþii
comerciale la privatizare.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Dezvoltare Regionalã,
Mihai David
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Liviu Lucian Albu
Ministru de stat, ministrul sãnãtãþii,
Hajdœ G‡bor
Preºedintele Consiliului de administraþie
al Fondului Proprietãþii de Stat,
Radu Sârbu

Bucureºti, 9 noiembrie 2000.
Nr. 1.105.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind strategia de privatizare a Societãþii Comerciale ”RomtensidÒ Ñ S.A. Timiºoara,
inclusã în componenta ”Privatizarea a 50 de societãþi comerciale cu capital majoritar de stat,
grupate în pacheteÒ, din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat)
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 41 alin. (2) lit. b) ºi c) din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societãþilor comerciale, aprobatã prin Legea nr. 44/1998, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se mandateazã Fondul Proprietãþii de Stat sã

majoritar de acþiuni, deþinut în proporþie de 69,943% din capi-

implementeze strategia de privatizare a Societãþii Comerciale

talul social, cãtre un investitor strategic/consorþiu de investitori

”RomtensidÒ Ñ S.A. Timiºoara, respectiv vânzarea pachetului

strategici, prin metoda de negociere.
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Art. 2. Ñ Se aprobã eºalonarea la platã a obligaþiilor
bugetare restante ºi scutirea de la plata penalitãþilor ºi/sau
a majorãrilor de întârziere aferente acestora, în cuantumurile existente la data emiterii certificatelor de obligaþii buge-
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tare de cãtre creditorii bugetari, conform legii, pentru
Societatea Comercialã ”RomtensidÒ Ñ S.A. Timiºoara, în
vederea sporirii atractivitãþii societãþii comerciale la privatizare.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Preºedintele Agenþiei Naþionale
pentru Dezvoltare Regionalã,
Mihai David
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Liviu Lucian Albu
Ministru de stat, ministrul sãnãtãþii,
Hajdœ G‡bor
Preºedintele Consiliului de administraþie
al Fondului Proprietãþii de Stat,
Radu Sârbu
Bucureºti, 9 noiembrie 2000.
Nr. 1.106.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind strategia de privatizare a Societãþii Comerciale ”CaromÒ Ñ S.A. Oneºti,
inclusã în componenta ”Privatizarea a 50 de societãþi comerciale cu capital majoritar de stat,
grupate în pacheteÒ, din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat)
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 41 alin. (2) lit. b) ºi c) din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societãþilor comerciale, aprobatã prin Legea nr. 44/1998, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României

adoptã prezenta hotãrâre.

Art. 1. Ñ Se mandateazã Fondul Proprietãþii de Stat sã
implementeze strategia de privatizare a Societãþii
Comerciale ”CaromÒ Ñ S.A. Oneºti, respectiv vânzarea
pachetului majoritar de acþiuni, deþinut de Fondul Proprietãþii
de Stat în proporþie de 51,0076% din capitalul social, cãtre
un investitor strategic/consorþiu de investitori, prin metoda
de negociere.

Art. 2. Ñ Se aprobã eºalonarea la platã a obligaþiilor
bugetare restante ºi scutirea de la plata penalitãþilor ºi/sau
a majorãrilor de întârziere aferente acestora, în cuantumurile existente la data emiterii certificatelor de obligaþii bugetare de cãtre creditorii bugetari, conform legii, pentru
Societatea Comercialã ”CaromÒ Ñ S.A. Oneºti, în vederea
sporirii atractivitãþii societãþii comerciale la privatizare.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Preºedintele Agenþiei Naþionale
pentru Dezvoltare Regionalã,
Mihai David
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Liviu Lucian Albu
Ministru de stat, ministrul sãnãtãþii,
Hajdœ G‡bor
Preºedintele Consiliului de administraþie
al Fondului Proprietãþii de Stat,
Radu Sârbu
Bucureºti, 9 noiembrie 2000.
Nr. 1.107.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind strategia de restructurare/privatizare/lichidare a Societãþii Comerciale
”NitramoniaÒ Ñ S.A. Fãgãraº, inclusã în componenta ”Restructurarea/lichidarea
a 5 societãþi comerciale mari cu capital majoritar de stat, cu firme de consultanþãÒ,
din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat)
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 41 alin. (2) lit. b) ºi c) din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societãþilor comerciale, aprobatã prin Legea nr. 44/1998, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ (1) Fondul Proprietãþii de Stat este mandatat
sã implementeze strategia de restructurare a Societãþii
Comerciale ”NitramoniaÒ Ñ S.A. Fãgãraº, care constã în
divizarea societãþii ºi în constituirea de societãþi comerciale
pe acþiuni, proces urmat de privatizarea societãþilor comerciale rezultate din divizare, prin vânzare de acþiuni ºi/sau
vânzare de active.
(2) Societãþile comerciale rezultate din divizarea
Societãþii Comerciale ”NitramoniaÒ Ñ S.A. Fãgãraº
urmeazã, dupã caz, regimul prevãzut de Legea nr. 73/1995
privind pregãtirea economiei naþionale ºi a teritoriului pentru
apãrare ºi, respectiv, de Legea nr. 78/1995 privind protecþia
personalului ºi a patrimoniului din sectorul producþiei de
apãrare.
(3) În contractul de vânzare-cumpãrare de acþiuni ºi/sau
active se vor introduce clauze speciale privind pãstrarea
capacitãþilor de producþie cuprinse în inventarul general al
sectorului producþiei de apãrare.
Art. 2. Ñ Desfãºurarea procesului de restructurare nu
exclude, ca soluþie alternativã, pânã la constituirea legalã a
societãþilor comerciale rezultate din divizare, declanºarea
procedurii de privatizare a Societãþii Comerciale
”NitramoniaÒ Ñ S.A. Fãgãraº prin vânzarea pachetului
majoritar de acþiuni gestionat de Fondul Proprietãþii de Stat,
prin metoda de negociere, dacã apare un investitor strategic/consorþiu de investitori.
Art. 3. Ñ Ministerul Industriei ºi Comerþului, prin reprezentanþii sãi în adunarea generalã a acþionarilor la
Societatea Naþionalã de Transport Gaze Naturale

”TransgazÒ Ñ S.A. Mediaº ºi, respectiv, la Societatea
Comercialã ”Distrigaz SudÒ Ñ S.A. Bucureºti, va lua mãsuri
privind reeºalonarea obligaþiilor restante la plata gazului
metan ale Societãþii Comerciale ”NitramoniaÒ Ñ S.A.
Fãgãraº, pe o duratã de 5 ani, cu o perioadã de graþie de
6 luni de la data semnãrii convenþiei de reeºalonare.
Art. 4. Ñ (1) Mãsurile de corelare a numãrului de personal cu strategia de restructurare vor fi implementate cu
consultarea sindicatelor din cadrul Societãþii Comerciale
”NitramoniaÒ Ñ S.A. Fãgãraº ºi vor fi comunicate
Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale.
(2) Prin ordin al ministrului muncii ºi protecþiei sociale
sursele de finanþare aprobate conform ”Programului de
restructurare a întreprinderilor ºi de reconversie profesionalãÒ (RICOP) vor fi corelate cu rezultatul consultãrilor dintre partenerii sociali.
Art. 5. Ñ Se aprobã continuarea activitãþii Societãþii
Comerciale ”NitramoniaÒ Ñ S.A. Fãgãraº pânã la data de
30 iunie 2001, în conformitate cu prevederile art. 32 10
alin. (5) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 88/1997 privind privatizarea societãþilor comerciale, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Art. 6. Ñ În vederea restructurãrii Societãþii Comerciale
”NitramoniaÒ Ñ S.A. Fãgãraº se aprobã eºalonarea la platã
a obligaþiilor bugetare restante ºi scutirea de la platã a
penalitãþilor ºi/sau a majorãrilor de întârziere aferente acestora, conform certificatelor de obligaþii bugetare emise de
cãtre creditorii bugetari, în cuantumurile existente la data
de 31 octombrie 2000.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Preºedintele Agenþiei Naþionale
pentru Dezvoltare Regionalã,
Mihai David
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministrul industriei ºi comerþului,
Radu Berceanu
p. Ministrul apãrãrii naþionale,
Ioan Bogdan Tudoran,
secretar de stat
Bucureºti, 9 noiembrie 2000.
Nr. 1.108.

p. Ministrul funcþiei publice,
Marian Pârjol,
secretar de stat
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Liviu Lucian Albu
Ministru de stat, ministrul sãnãtãþii,
Hajdœ G‡bor
Preºedintele Consiliului de administraþie
al Fondului Proprietãþii de Stat,
Radu Sârbu
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea ºi completarea Hotãrârii Guvernului nr. 778/2000
privind cheltuielile pentru organizarea ºi desfãºurarea alegerii Camerei Deputaþilor,
a Senatului ºi a Preºedintelui României din anul 2000, modificatã ºi completatã
prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.034/2000
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 778/2000 privind cheltuielile pentru organizarea ºi desfãºurarea alegerii
Camerei Deputaþilor, a Senatului ºi a Preºedintelui
României din anul 2000, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 458 din 18 septembrie 2000, modificatã ºi completatã prin Hotãrârea Guvernului
nr. 1.034/2000, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 558 din 10 noiembrie 2000, se modificã ºi se
completeazã dupã cum urmeazã:
1. Alineatul (9) al articolului 2 va avea urmãtorul
cuprins:
”(9) Pentru efectuarea cheltuielilor necesare în vederea
organizãrii secþiilor de votare de pe lângã misiunile diplomatice ºi oficiile consulare ale României ºi a unui centru
de documentare electoralã pentru observatorii internaþionali
ºi reprezentanþii mass-media strãinã, se suplimenteazã
bugetul Ministerului Afacerilor Externe din Fondul de
rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului cu suma de 36,1
miliarde lei, din care 30,1 miliarde lei cheltuieli materiale ºi
servicii ºi 6 miliarde lei cheltuieli de personal. Achiziþionarea
bunurilor necesare pentru organizarea, dotarea ºi funcþionarea birourilor electorale ale secþiilor de votare ºi a centrului
de documentare se va face dintr-o singurã sursã, cu respectarea prevederilor legale privind achiziþiile publice.Ò
2. Alineatul (7) al articolului 4 va avea urmãtorul
cuprins:
”(7) Membrilor birourilor electorale de circumscripþie, ai
birourilor electorale ale secþiilor de votare ºi ai oficiilor electorale, informaticienilor, statisticienilor, personalului tehnic

auxiliar al acestora, care participã la realizarea operaþiunilor
legate de alegerile pentru Camera Deputaþilor, Senat ºi
Preºedintele României, precum ºi personalului Ministerului
de Interne sau al Ministerului Apãrãrii Naþionale care este
în misiune de pazã a acestor birouri ºi oficii electorale li
se vor asigura în ziua votãrii bãuturi rãcoritoare, cafea ºi
gustãri, în limita sumei de 40.000 lei de persoanã.Ò
3. Alineatul (11) al articolului 4 va avea urmãtorul
cuprins:
”(11) Membrilor Biroului Electoral Central, informaticienilor, statisticienilor, personalului tehnic auxiliar care participã
la realizarea activitãþilor acestui birou, precum ºi personalului Ministerului de Interne care este în misiune de pazã a
Biroului Electoral Central li se asigurã bãuturi rãcoritoare,
cafea ºi gustãri în limita sumei de 80.000 lei pe zi de activitate, pe întreaga duratã a desfãºurãrii acestor activitãþi.
Ministerul Funcþiei Publice asigurã cheltuielile de protocol
din bugetul suplimentat conform art. 2 alin. (1).Ò
4. La articolul 4, dupã alineatul (11) se introduce alineatul (111) cu urmãtorul cuprins:
”(111) Pentru membrii Biroului Electoral Central, ai birourilor electorale de circumscripþie, pentru informaticienii, statisticienii, personalul tehnic auxiliar care participã la
realizarea activitãþilor acestor birouri, precum ºi pentru personalul Ministerului de Interne sau al Ministerului Apãrãrii
Naþionale care efectueazã paza acestor birouri, sumele alocate pentru bãuturi rãcoritoare, cafea ºi gustãri pot fi plãtite
în numerar, la solicitarea expresã a acestora.Ò
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Bucureºti, 21 noiembrie 2000.
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P R E Þ U R I L E

publicaþiilor legislative pentru anul 2001

Nr.
crt.

Denumirea publicaþiei

1. Monitorul Oficial al României, Partea I,
în limba românã
2. Monitorul Oficial al României, Partea I,
în limba românã, numere bis
3. Monitorul Oficial al României, Partea I,
în limba maghiarã
4. Monitorul Oficial al României, Partea a
5. Monitorul Oficial al României, Partea a
6. Monitorul Oficial al României, Partea a
7. Colecþia Legislaþia României
8. Colecþia de Hotãrâri ale Guvernului
României ºi alte acte normative
9. Repertoriul actelor normative publicate
în Monitorul Oficial al României, Partea
10. Decizii ale Curþii Constituþionale
11. Ediþii trilingve
12. Ediþii tematice*)

II-a
III-a
IV-a

Nr.
anual
de apariþii

Valoarea
abonamentului
anual
Ñ lei Ñ

Trim. I

620

3.432.000

858.000

943.800

1.038.180

1.142.000

50

857.600

ÑÑ

ÑÑ

ÑÑ

ÑÑ

212
290
700
3.240
4

3.808.000
6.003.200
1.218.560
5.147.200
900.000

952.000
1.500.800
304.640
1.286.800
225.000

952.000
1.500.800
304.640
1.286.800
247.500

952.000
1.500.800
304.640
1.286.800
272.250

952.000
1.500.800
304.640
1.286.800
299.500

12

1.500.000

375.000

412.500

453.750

499.200

1
1
12
52

300.000
225.000
1.200.000
ÑÑ

ÑÑ
ÑÑ
ÑÑ
ÑÑ

ÑÑ
ÑÑ
ÑÑ
ÑÑ

ÑÑ
ÑÑ
ÑÑ
ÑÑ

ÑÑ
ÑÑ
ÑÑ
ÑÑ

I

Valoarea
abonamentului trimestrial
Ñ lei Ñ
Trim. II
Trim. III

Trim. IV

*) Preþul individual pe apariþie va fi comunicat difuzorului cu 30 de zile înainte de tipãrire.

Publicaþiile Regiei Autonome ”Monitorul OficialÒ menþionate la punctele 1Ð6 sunt purtãtoare de T.V.A. în cotã de
19%, iar cele menþionate la punctele 7Ð12 sunt scutite de T.V.A.
Pentru siguranþa clienþilor, abonamentele la publicaþiile Regiei Autonome ”Monitorul OficialÒ se pot efectua prin
oficiile poºtale ale Companiei Naþionale ”Poºta RomânãÒ Ñ S.A., filialele S.C. Rodipet Ñ S.A., precum ºi prin urmãtorii
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Ñ (telefon/fax: 650.45.45)

◆ G & F PRESS DISTRIBUTION Ñ S.R.L.

Ñ Bucureºti, ªos. Alexandriei nr. 76, bl. PC8, sc. 1, et. 5, ap. 22
Ñ (telefon/fax: 420.99.71)

◆ PRESS EXPRES Ñ S.R.L.

Ñ Bucureºti, bd Ion Mihalache bl. 164, ap. 33
Ñ (telefon/fax: 665.09.22)

◆ CURIER PRESS Ñ S.R.L.

Ñ Braºov, str. Traian Grozãvescu nr. 7
Ñ (telefon/fax: 068/47.05.96)

◆ CALLIOPE Ñ S.R.L.

Ñ Ploieºti, str. Candiano Popescu nr. 36
Ñ (telefon/fax: 044/11.48.01; 044/11.48.02)

◆ ROESTA Ñ S.R.L.

Ñ Curtea de Argeº, str. Valea Iaºului bl. P10, sc. B, et. 3, ap. 18
Ñ (telefon/fax: 048/72.11.43)

◆ MIMPEX Ñ S.R.L.

Ñ Hunedoara, Str. Libertãþii nr. 5, bl. 12, ap. 5
Ñ (telefon/fax: 054/71.10.81)
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