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HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea finanþãrii repatrierii personalului debarcat sau aflat la bordul navelor
COSTINEªTI, STAR, LISA M ºi HOREZU, achitarea drepturilor restante ale acestora ºi menþinerea
în siguranþã a navelor
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 9 alin. (1) ºi alin. (2) lit. 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 aprobã finanþarea repatrierii personalului
navigant, debarcat sau aflat la bordul navelor COSTINEªTI,
STAR, LISA M ºi HOREZU, aflate în patrimoniul Companiei
de Navigaþie Maritimã ”RomlineÒ Ñ S.A., precum ºi achitarea drepturilor restante ale acestora ºi a cheltuielilor necesare pentru menþinerea în siguranþã a navelor, de cãtre
Autoritatea pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor
Statului din veniturile încasate în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) ºi alin. (2) lit. 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.
Art. 2. Ñ (1) Categoriile de cheltuieli ce pot fi efectuate
ºi sumele necesare aprobate sunt cele prevãzute în anexa
care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

(2) În limita sumei aprobate prin prezenta hotãrâre
Autoritatea pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor
Statului va putea efectua redistribuiri între categoriile de
cheltuieli prevãzute în anexã.
Art. 3. Ñ Autoritatea pentru Privatizare ºi Administrarea
Participaþiilor Statului va efectua cheltuielile, la solicitarea
Companiei de Navigaþie Maritimã ”RomlineÒ Ñ S.A., pe
bazã de documente justificative.
Art. 4. Ñ Sumele necesare în vederea punerii în aplicare a prezentei hotãrâri vor fi cuprinse în bugetul de venituri ºi cheltuieli pe anul 2001 al Autoritãþii pentru Privatizare
ºi Administrarea Participaþiilor Statului.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul Autoritãþii pentru Privatizare
ºi Administrarea Participaþiilor Statului,
Ovidiu Tiberiu Muºetescu
Ministrul lucrãrilor publice,
transporturilor ºi locuinþei,
Miron Tudor Mitrea
Bucureºti, 18 ianuarie 2001.
Nr. 172.
ANEXÃ
LISTA

cuprinzând categoriile de cheltuieli aprobate
Ñ mii lei Ñ
Elemente de cheltuieli

Numãrul de personal aflat la bord
1. Cheltuieli pentru repatrierea personalului aflat la
bordul navei, care cuprind: transport, taxe
de aeroport, taxe pentru vize
2. Drepturile restante pânã la data de 31 decembrie 2000,
care cuprind indemnizaþii de strãinãtate
3. Cheltuieli privind trimiterea echipajului de schimb,
care cuprind: transport, taxe de aeroport, taxe
pentru vize
4. Cheltuieli privind agenþii portuari
5. Cheltuieli de subzistenþã a echipajului de schimb
pânã la vânzarea navei, dar nu mai mult
de o lunã
6. TOTAL:
TOTAL GENERAL:

COSTINEªTI

STAR

LISA M

HOREZU

4
39.450

16
673.280

17
178.840

2
12.887

873.975

1.790.057

2.738.172

651.214

nu este
cazul

631.200

157.800

nu este
cazul

nu este
cazul
nu este
cazul

920.500

894.200

403.705

403.705

nu este
cazul
nu este
cazul

913.425

4.418.742

4.372.717

10.368.985

664.101
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind eliberarea din funcþia de subprefect
al municipiului Bucureºti
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi în baza
dispoziþiilor art. 106 alin (3) din Legea administraþiei publice locale
nr. 69/1991, republicatã,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Domnul Olan Laurenþiu se elibereazã din funcþia de
subprefect al municipiului Bucureºti.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 26 ianuarie 2001.
Nr. 190.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind eliberarea din funcþia de subprefect
al municipiului Bucureºti
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi în baza
dispoziþiilor art. 106 alin. (3) din Legea administraþiei publice locale
nr. 69/1991, republicatã,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Domnul Czedly Iosif Andrei Adalbert se elibereazã din
funcþia de subprefect al municipiului Bucureºti.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 26 ianuarie 2001.
Nr. 191.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind eliberarea din funcþia de subprefect al judeþului Bihor
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi în baza
dispoziþiilor art. 106 alin. (3) din Legea administraþiei publice locale
nr. 69/1991, republicatã,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Domnul Lakatos Petru se elibereazã din funcþia de subprefect al judeþului Bihor.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 26 ianuarie 2001.
Nr. 192.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind eliberarea din funcþia de subprefect al judeþului Mureº
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi în baza dispoziþiilor art. 106 alin. (3) din Legea administraþiei publice locale nr. 69/1991,
republicatã,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Domnul Burkhardt Arpad se elibereazã din funcþia de
subprefect al judeþului Mureº.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 26 ianuarie 2001.
Nr. 193.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind eliberarea din funcþia de subprefect al judeþului Neamþ
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi în baza dispoziþiilor art. 106 alin. (3) din Legea administraþiei publice locale nr. 69/1991,
republicatã,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Domnul Manolovici Eugen se elibereazã din funcþia de
subprefect al judeþului Neamþ.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 26 ianuarie 2001.
Nr. 194.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind eliberarea din funcþia de subprefect al judeþului Sibiu
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi în baza dispoziþiilor art. 106 alin. (3) din Legea administraþiei publice locale nr. 69/1991,
republicatã,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Domnul ªteþiu Mircea se elibereazã din funcþia de subprefect al judeþului Sibiu.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 26 ianuarie 2001.
Nr. 195.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind numirea în funcþia de subprefect al judeþului Arad
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi în baza dispoziþiilor art. 106 alin. (3) din Legea administraþiei publice locale nr. 69/1991,
republicatã,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Domnul Remeþan Florin se numeºte în funcþia de subprefect al judeþului Arad.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 26 ianuarie 2001.
Nr. 196.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind numirea în funcþia de subprefect al judeþului Bihor
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi în baza dispoziþiilor art. 106 alin. (3) din Legea administraþiei publice locale nr. 69/1991,
republicatã,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Domnul Retegan Alexandru se numeºte în funcþia de
subprefect al judeþului Bihor.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 26 ianuarie 2001.
Nr. 197.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind numirea în funcþia de subprefect al judeþului Brãila
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi în baza
dispoziþiilor art. 106 alin. (3) din Legea administraþiei publice locale
nr. 69/1991, republicatã,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Doamna Stãnescu Didina se numeºte în funcþia de
subprefect al judeþului Brãila.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 26 ianuarie 2001.
Nr. 198.

5

6

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 52/31.I.2001
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind numirea în funcþia de subprefect al judeþului Harghita
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi în baza dispoziþiilor art. 106 alin. (3) din Legea administraþiei publice locale nr. 69/1991,
republicatã,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Domnul Dezsi Iosif Zoltan se numeºte în funcþia de
subprefect al judeþului Harghita.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 26 ianuarie 2001.
Nr. 199.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind numirea în funcþia de subprefect
al judeþului Hunedoara
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi în baza dispoziþiilor art. 106 alin. (3) din Legea administraþiei publice locale nr. 69/1991,
republicatã,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Domnul Mãrginean Petru se numeºte în funcþia de
subprefect al judeþului Hunedoara.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 26 ianuarie 2001.
Nr. 200.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind numirea în funcþia de subprefect al judeþului Ilfov
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi în baza dispoziþiilor art. 106 alin. (3) din Legea administraþiei publice locale nr. 69/1991,
republicatã,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Domnul Panea Ion se numeºte în funcþia de subprefect al judeþului Ilfov.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 26 ianuarie 2001.
Nr. 201.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind numirea în funcþia de subprefect al judeþului Mureº
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi în baza dispoziþiilor art. 106 alin. (3) din Legea administraþiei publice locale nr. 69/1991,
republicatã,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Domnul Burkhardt Arpad se numeºte în funcþia de subprefect al judeþului Mureº.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 26 ianuarie 2001.
Nr. 202.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind numirea în funcþia de subprefect al judeþului Neamþ
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi în baza dispoziþiilor art. 106 alin. (3) din Legea administraþiei publice locale nr. 69/1991,
republicatã,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Domnul Dãnãilã Valentin se numeºte în funcþia de subprefect al judeþului Neamþ.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 26 ianuarie 2001.
Nr. 203.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind numirea în funcþia de subprefect al judeþului Satu Mare
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi în baza dispoziþiilor art. 106 alin. (3) din Legea administraþiei publice locale nr. 69/1991,
republicatã,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Domnul Riedl Rudolf se numeºte în funcþia de subprefect al judeþului Satu Mare.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 26 ianuarie 2001.
Nr. 204.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind numirea în funcþia de subprefect al judeþului Sãlaj
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi în baza dispoziþiilor art. 106 alin. (3) din Legea administraþiei publice locale nr. 69/1991,
republicatã,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Domnul Csoka Tiberiu se numeºte în funcþia de subprefect al judeþului Sãlaj.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 26 ianuarie 2001.
Nr. 205.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind numirea în funcþia de subprefect al judeþului Sibiu
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi în baza dispoziþiilor art. 106 alin. (3) din Legea administraþiei publice locale nr. 69/1991,
republicatã,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Domnul Langa Cornel se numeºte în funcþia de subprefect al judeþului Sibiu.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 26 ianuarie 2001.
Nr. 206.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind numirea în funcþia de subprefect al judeþului Tulcea
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi în baza dispoziþiilor art. 106 alin. (3) din Legea administraþiei publice locale nr. 69/1991,
republicatã,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Domnul Mãnãstireanu Vladimir Alexandru se numeºte
în funcþia de subprefect al judeþului Tulcea.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 26 ianuarie 2001.
Nr. 207.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea prelungirii aplicãrii unor programe de interes naþional
în domeniul protecþiei drepturilor copilului aflat în dificultate
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 11 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 192/1999 privind înfiinþarea Agenþiei Naþionale pentru Protecþia Drepturilor Copilului ºi reorganizarea activitãþilor de
protecþie a copilului, cu modificãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se prelungeºte aplicarea în anul 2001 a programelor de interes naþional ”Promovarea protecþiei în
mediul familial a copilului aflat în dificultateÒ ºi ”Susþinerea
activitãþii serviciilor publice specializate în cadrul cãrora s-au
reorganizat instituþiile prevãzute de Hotãrârea Guvernului
nr. 261/2000Ò, aprobate prin Hotãrârea Guvernului
nr. 260/2000 privind aprobarea programelor de interes
naþional în domeniul protecþiei drepturilor copilului aflat în
dificultate, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi, respectiv, prin Hotãrârea Guvernului nr. 610/2000 privind aprobarea Programului în domeniul protecþiei drepturilor copilului

”Susþinerea activitãþii serviciilor publice specializate în cadrul
cãrora s-au reorganizat instituþiile prevãzute de Hotãrârea
Guvernului nr. 261/2000Ò, cu completãrile ulterioare.
Art. 2. Ñ Autoritatea Naþionalã pentru Protecþia Copilului
ºi Adopþii cofinanþeazã din bugetul propriu programele de
interes naþional prevãzute la art. 1, împreunã cu consiliile
judeþene ºi cu consiliile locale ale sectoarelor municipiului
Bucureºti, pe bazã de convenþii încheiate cu acestea.
Art. 3. Ñ Monitorizarea ºi controlul derulãrii programelor
de interes naþional se asigurã de Autoritatea Naþionalã pentru Protecþia Copilului ºi Adopþii.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Petru ªerban Mihãilescu
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Oanã,
secretar de stat
Preºedintele Autoritãþii Naþionale
pentru Protecþia Copilului ºi Adopþii,
Brânduºa Predescu
Bucureºti, 26 ianuarie 2001.
Nr. 208.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind acordarea unor ajutoare de urgenþã
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 22 din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Se aprobã acordarea unor ajutoare de
urgenþã în sumã totalã de 56 milioane lei, din fondurile
prevãzute cu aceastã destinaþie în bugetul Ministerului

Muncii ºi Solidaritãþii Sociale, familiilor din municipiul
Petroºani, judeþul Hunedoara, prevãzute în anexa care face
parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul muncii ºi solidaritãþii sociale,
Marian Sârbu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 26 ianuarie 2001.
Nr. 210.
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ANEXÃ
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Adresa
(municipiul Petroºani)

Beneficiarul

Bodãn Marius Nicolae
Borbely Alexandru
Borbely Nicolae
Cãldarar Adrian
Dãneasã Ion Dãnuþ
Dumitru Damian
Fazekas Ioan
Gabor Gheorghe
Irod Gheorghe
Lakatos Alexandru
Lãutaru Duþã
Mariciuc Costicã
Mihãilã Nicolae Ovidiu
Mihãilã Nicu
Motocea Ioan
Munteanu Gheorghe
Poianã Gabriel
Rãceu Gabriel Fãnel
Rostaº Alexandru
Seliºte Ioan
Ursu Petru
Vasinca Moise

Str.
Str.
Str.
str.
Str.
Str.
str.
Str.
str.
str.
str.
str.
Str.
Str.
Str.
Str.
str.
Str.
str.
Str.
Str.
str.

Aviatorilor bl. 50, ap. 18
Progresului nr. 5, ap. 3
Progresului nr. 2, ap. 7
Saturn bl. 13, ap. 25
Izvorului nr. 4
Funicularului bl. 13, ap. 4
Venus bl. 11, ap. 33
Aradului nr. 52, ap. 1
Progresul Nou bl. 3, ap. 1
Saturn bl. 11, sc. 2, ap. 48
8 Martie bl. 49, ap. 14
Dacia nr. 55, ap. 2
Progresului nr. 6, ap. 11
Progresului nr. 4, ap. 1
Aviatorilor bl. 32, ap. 20
Aviatorilor nr. 16, ap. 22
Venus bl. 11, ap. 31
Progresului nr. 7, ap. 2
Saturn bl. 13, ap. 6
Unirii bl. 8, ap. 2
Aradului nr. 37, ap. 2
Griviþa Roºie nr. 34

Suma
acordatã
(milioane lei)

1
2,5
1
2,5
2,5
3,5
4
1
1
1,5
3
3,5
2,5
5,5
1,5
3,5
2,5
2,5
3
2,5
2,5
3
56

TOTAL:

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind acordarea unor ajutoare de urgenþã
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 22 din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul
social,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Se aprobã acordarea unor ajutoare
de urgenþã în sumã totalã de 29.160.000 lei, din fondurile prevãzute cu aceastã destinaþie în bugetul

Ministerului Muncii ºi Solidaritãþii Sociale, familiilor
prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul muncii ºi solidaritãþii sociale,
Marian Sârbu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 26 ianuarie 2001.
Nr. 211.
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ANEXÃ

Beneficiarul

Suma
acordatã
(lei)

Adresa

Ionaºcu Aurelia

Comuna Vladimir, judeþul Gorj

5.000.000

Joimir Lucica

Municipiul Iaºi, bd Alexandru cel Bun nr. 34,
bl. H1Ñ2, et. 3, ap. 12, judeþul Iaºi

4.160.000

Ciobanu Mioara

Municipiul Iaºi, str. Ciurchi nr. 103, bl. F6,
sc. D, ap. 1, judeþul Iaºi

10.000.000

Trefas Georgeta

Municipiul Iaºi, Str. Chiºinãului nr. 10, bl. I1,
sc. B, ap. 17, judeþul Iaºi

10.000.000
29.160.000

TOTAL:

ACTE
ALE

ALE

ORGANELOR

ADMINISTRAÞIEI

DE

SPECIALITATE

PUBLICE

CENTRALE

MINISTERUL MUNCII ªI SOLIDARITÃÞII SOCIALE

ORDIN
pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masã pentru semestrul I 2001
Ministrul muncii ºi solidaritãþii sociale,
în temeiul:
Ð art. 31 din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masã, aprobate prin
Hotãrârea Guvernului nr. 5/1999;
Ð art. 7 din Hotãrârea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Muncii ºi Solidaritãþii
Sociale,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Pentru semestrul I 2001, începând cu luna
martie valoarea nominalã indexatã a unui tichet de masã,
stabilitã potrivit prevederilor art. 31 alin. (3) teza a doua,
alin. (4) ºi (5) din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998

privind acordarea tichetelor de masã, aprobate prin
Hotãrârea Guvernului nr. 5/1999, este de 34.000 lei.
Art. 2. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Ministrul muncii ºi solidaritãþii sociale,
Marian Sârbu

Bucureºti, 17 ianuarie 2001.
Nr. 25.
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MINISTERUL FINANÞELOR PUBLICE

ORDIN
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 189/2000 privind stingerea
unor obligaþii bugetare
Ministrul finanþelor publice,
în temeiul art. 5 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 189/2000 privind stingerea unor
obligaþii bugetare ºi al art. 14 alin. 1 din Hotãrârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea ºi
funcþionarea Ministerului Finanþelor Publice,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 189/2000 privind stingerea unor obligaþii bugetare, anexã la prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu

Bucureºti, 17 ianuarie 2001.
Nr. 45.

ANEXÃ

NORME METODOLOGICE
pentru aplicarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 189/2000 privind stingerea unor obligaþii bugetare
1. Obligaþiile faþã de bugetul de stat ale societãþilor
comerciale prevãzute în anexa la Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 189/2000 privind stingerea unor obligaþii
bugetare, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 567 din 15 noiembrie 2000, denumitã în continuare ordonanþã, se sting cu sumele reprezentând accizele aferente cantitãþilor de carburanþi utilizaþi efectiv pentru
funcþionarea navelor, determinate în ”Situaþia centralizatoare a cantitãþilor de carburanþi utilizaþi pentru funcþionarea
navelor ºi a accizelor aferenteÒ, denumitã în continuare
situaþia centralizatoare, prevãzutã în anexa la prezentele
norme metodologice, dupã verificarea acesteia de cãtre
organele fiscale.

Suma accizelor care sting
obligaþiile faþã de bugetul
de stat

Prin obligaþii faþã de bugetul de stat se înþelege impozite,
taxe ºi alte venituri ale bugetului de stat restante ºi
viitoare.
Cuantumul accizelor cu care se sting obligaþiile faþã de
bugetul de stat ale societãþilor comerciale prevãzute la
art. 1 din ordonanþã se determinã prin aplicarea raportului
dintre sumele achitate în contul cantitãþilor de carburanþi
aprovizionaþi ºi sumele ce reprezintã contravaloarea acestora, asupra cuantumului accizelor aferente cantitãþilor de
carburanþi utilizaþi efectiv pentru funcþionarea navelor, dupã
urmãtoarea formulã:

Suma achitatã în contul
cantitãþilor de carburanþi
aprovizionaþi
=

x
Suma datoratã pentru
cantitãþile de carburanþi
aprovizionaþi

Suma accizelor aferente
cantitãþilor de carburanþi
utilizaþi efectiv pentru
funcþionarea navelor
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2. Societãþile comerciale prevãzute în anexa la ordonanþã vor depune în termen de 5 zile de la expirarea lunii,
la organele teritoriale ale Ministerului Finanþelor Publice în
evidenþa cãrora se aflã, situaþia centralizatoare prevãzutã la
pct. 1.
Dupã depunerea situaþiei centralizatoare organele fiscale
vor proceda lunar la verificarea documentelor care au stat
la baza întocmirii acesteia, precum ºi la stabilirea
obligaþiilor restante faþã de bugetul de stat ale societãþilor
comerciale beneficiare ale prevederilor ordonanþei. Dupã
caz, în actele de control vor fi determinate ºi sumele
declarate ºi neplãtite la scadenþã, precum ºi majorãrile de
întârziere aferente.
Situaþia centralizatoare aferentã lunii noiembrie 2000,
precum ºi cea corespunzãtoare lunii decembrie 2000 se
vor depune în termen de 5 zile de la data publicãrii prezentelor norme metodologice în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
Verificarea documentelor care au stat la baza situaþiei
centralizatoare aferente lunii noiembrie 2000, stabilirea
obligaþiilor restante faþã de bugetul de stat, precum ºi nota
de compensare se efectueazã distinct faþã de luna decembrie.
3. Pe baza sumelor stabilite în situaþia centralizatoare,
confirmate potrivit pct. 2, ºi a celor înscrise în actul de
control organele fiscale vor proceda la întocmirea notei de
compensare, astfel cum este prevãzutã în Ordinul ministrului finanþelor nr. 2.051/1997 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor din Ordonanþa
Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanþelor bugetare, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 108/1996, modificatã ºi completatã prin Ordonanþa Guvernului nr. 53/1997,
referitoare la compensarea, restituirea ºi scãderea pentru
cauze de insolvabilitate a obligaþiilor bugetare.

%

13

4. Obligaþiile faþã de bugetul de stat neachitate la scadenþã vor fi supuse compensãrii, pe fiecare tip de venit, în
urmãtoarea ordine:
a) debitul cel mai vechi, apoi majorãrile de întârziere
aferente calculate pânã la data stingerii acestuia;
b) debitul cu urmãtoarea scadenþã, apoi majorãrile de
întârziere aferente calculate pânã la data stingerii acestuia
ºi în continuare urmãtoarele debite ºi majorãrile de întârziere aferente în aceeaºi ordine.
În cazul în care dupã stingerea debitului majorãrile de
întârziere aferente nu sunt stinse în totalitate, ulterior se
vor compensa, în condiþiile ordonanþei, mai întâi diferenþa
de majorãri de întârziere aferente acestui debit ºi apoi
debitele cu vechime ulterioarã acestora ºi majorãrile de
întârziere aferente.
5. În cazul în care sumele stabilite potrivit prevederilor
art. 2 alin. (2) din ordonanþã sunt mai mari decât obligaþiile
restante faþã de bugetul de stat ale societãþilor comerciale,
diferenþa se va compensa cu obligaþiile viitoare faþã de
bugetul de stat. Compensarea se va face distinct pentru
fiecare tip de venit al bugetului de stat, în ordinea
scadenþei acestora.
6. Obligaþiile faþã de bugetul de stat, stinse în condiþiile
pct. 4, vor fi comunicate în scris societãþilor comerciale, de
cãtre organele fiscale, pânã la sfârºitul lunii în care a fost
depusã situaþia centralizatoare.
În cazul obligaþiilor faþã de bugetul de stat, stinse potrivit pct. 5, comunicarea adresatã societãþilor comerciale se
va face de organele fiscale în termen de 15 zile de la
scadenþa obligaþiilor supuse compensãrii.
7. În contabilitatea societãþilor comerciale prevãzute la
art. 1 din ordonanþã stingerea obligaþiilor faþã de bugetul de
stat cu sumele reprezentând accizele aferente cantitãþilor
de carburanþi utilizaþi efectiv pentru funcþionarea navelor se
înregistreazã efectuându-se articolul contabil:

=

758 ”Alte venituri din exploatareÒ Ñ

4441 ”Impozit pe profitÒ

analitic distinct

4423 ”TVA de platãÒ
4444 ”Impozitul pe salariiÒ
4446 ”Alte impozite, taxe ºi vãrsãminte
asimilateÒ
4448 ”Alte datorii ºi creanþe cu bugetul
statuluiÒ

8. La data reluãrii navigaþiei pe Dunãre în zona

acea datã, stingerea obligaþiilor faþã de bugetul de stat

oraºului Novi Sad, notificatã prin ordin al ministrului

realizându-se la valoarea înscrisã în situaþia depusã la

lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei, situaþia cen-

aceeaºi datã în conformitate cu procedura prevãzutã la

tralizatoare va cuprinde numai cantitãþile utilizate pânã la

pct. 1Ñ7.

SITUAÞIA CENTRALIZATOARE

Sold
luna precedentã

1.

TOTAL:

1

0

2.
3.
4.
5.

Felul ºi data
documentului

Nr.
crt.

x

2

Furnizorul

x

3

U.M.

x

4

Cantitatea

II. Jurnal privind cumpãrãrile de carburanþi supuse accizelor

x
x
x
x

5

Valoarea rãmasã de achitat
din luna precedentã
Ñ lei Ñ

a) Contravaloarea cantitãþilor de carburanþi aprovizionaþi...................... lei
b) Sumele achitate pentru carburanþi...................... lei
c) Procent de determinare [b)/a)]...............................%
d) Accize aferente carburantului efectiv consumat................................................................... lei
Totalul sumelor de compensat [c) x d)]................... lei

x

6

Valoarea totalã
Ñ lei Ñ

7

Valoarea achitatã/compensatã
Ñ lei Ñ

I. Obligaþiile faþã de bugetul de stat de compensat cu sumele reprezentând accizele aferente cantitãþilor de carburanþi utilizaþi efectiv pentru funcþionarea
navelor, în temeiul Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 189/2000, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 567 din 15 noiembrie 2000

Denumirea contribuabilului ...................................
Codul fiscal ..............., localitatea ................., str. ......................... nr. ........, bl. ....., sc. ...., ap. ........,
judeþul/sectorul .........................., codul poºtal ................................., telefon/fax .......................................
Conturi bancare ........................... Banca .......................

a cantitãþilor de carburanþi utilizaþi pentru funcþionarea navelor ºi a accizelor aferente pe luna .................../20........

ANEXÃ
la normele metodologice
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1

0

2

Stoc
iniþial
Ñ tone Ñ

3

Accize
aferente
stocului
iniþial
Ñ lei Ñ

4

Cumpãrãri
Ñ kg Ñ

5

6

7

Accize
Total
Din stocul
aferente
combustibil
iniþial
cumpãrãrilor
Ñ tone Ñ Ñ tone Ñ
Ñ lei Ñ

8

Accize
aferente
stocului
iniþial
Ñ lei Ñ

9

Din
cumpãrãri
Ñ tone Ñ

10

Accize
aferente
cumpãrãrilor
Ñ lei Ñ

CONSUM

11

Total
consum
Ñ tone Ñ

12

13

Total accize
aferente Cantitatea
consumului Ñ tone Ñ
Ñ lei Ñ

14

Accize
aferente
stocului
final
Ñ lei Ñ

STOC FINAL

(director general sau altã persoanã autorizatã)

Funcþia

Semnãtura ºi ºtampila

Avizat

(pentru existenþa parcului de nave/utilaje în exploatare)

Asociaþia Armatorilor Fluviali Portuari din România

Numele ......................................................... Prenumele ....................................... Data ............................................

Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraþii, declar cã am verificat datele din prezenta situaþie ºi în conformitate cu
informaþiile furnizate o declar corectã ºi completã.

TOTAL:

NAVÃ/UTILAJ

Nr.
crt.

INTRÃRI

III. Jurnal privind consumul efectiv de carburanþi supus accizelor
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MINISTERUL FINANÞELOR PUBLICE

ORDIN
pentru modificarea Ordinului ministrului finanþelor publice nr. 30/2001 privind prospectul de emisiune
al certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populaþie cod 1042
Ministrul finanþelor publice,
în baza Hotãrârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Finanþelor Publice, având
în vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Ordonanþei Guvernului nr. 66/1994 privind formarea ºi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicatã, cu modificãrile ulterioare,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Ordinul ministrului finanþelor publice
nr. 30/2001 privind prospectul de emisiune al certificatelor
de trezorerie cu dobândã pentru populaþie cod 1042 se
prelungeºte, astfel încât vânzarea certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populaþie se efectueazã ºi în zilele
de 30 ºi 31 ianuarie, 1, 2, 6, 7, 8 ºi 9 februarie 2001, cu
termen de rãscumpãrare în zilele de 30 aprilie, 1, 2, 3, 7,
8, 9 ºi 10 mai 2001.
Operaþiunea de vânzare a certificatelor de trezorerie cu
dobândã pentru populaþie se închide în ziua de 9 februarie
2001, la ora 15,00.
Art. 2. Ñ Subscrierile la certificatele de trezorerie cu
dobândã pentru populaþie se pot efectua ºi prin virare de
cãtre persoanele fizice, din conturile curente personale

deschise la bãnci, în contul curent general al trezoreriei
statului.
Dobânda se calculeazã din ziua în care suma a fost
înregistratã în contul curent general al trezoreriei statului.
Art. 3. Ñ Dobânda acordatã la certificatele de trezorerie
cu dobândã pentru populaþie se menþine la 44% pe an
pentru o perioadã de subscriere de 90 de zile ºi se calculeazã dupã formula:
D =

VN x 44 x 90
360 x 100

,

în care:
D
= suma dobânzii;
VN = valoarea nominalã a certificatelor de trezorerie.

p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucureºti, 29 ianuarie 2001.
Nr. 88.
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