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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii ∫i Cultelor, din Fondul de rezerv„ bugetar„
la dispozi˛ia Guvernului pe anul 2004, pentru continuarea lucr„rilor de construc˛ie ∫i restaurare
la unele unit„˛i de cult
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 3 alin. (1) din Ordonan˛a Guvernului nr. 82/2001
privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unit„˛ile de cult apar˛in‚nd cultelor religioase recunoscute din
Rom‚nia, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 125/2002, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului Ministerului
Culturii ∫i Cultelor cu suma de 1,9 miliarde lei, din Fondul
de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului pe anul 2004,
dup„ cum urmeaz„:
a) 500 milioane lei pentru continuarea lucr„rilor de
construc˛ie la Biserica Ortodox„ îSf‚ntul Andrei“ din
cartierul Drumul Taberei, municipiul Bucure∫ti;
b) 500 milioane lei pentru continuarea lucr„rilor de
construc˛ie la Biserica Ortodox„ îAdormirea Maicii
Domnului“ din cartierul Vatra Luminoas„, municipiul
Bucure∫ti;
c) 500 milioane lei pentru restaurarea M„n„stirii C„lui,
jude˛ul Olt;

d) 400 milioane lei pentru continuarea lucr„rilor de
construc˛ie la Biserica Militar„ îSf‚ntul Gheorghe ∫i Eroii
Neamului“ din Garnizoana Bac„u, jude˛ul Bac„u.
Art. 2. — Se autorizeaz„ Ministerul Finan˛elor Publice
s„ introduc„, la propunerea ordonatorului principal de
credite, modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului
de stat ∫i Ón volumul ∫i structura bugetului Ministerului
Culturii ∫i Cultelor pe anul 2004.
Art. 3. — Ministerul Culturii ∫i Cultelor ∫i alte organe
abilitate de lege vor controla modul de utilizare, Ón
conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit
prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
Ministrul culturii ∫i cultelor,
R„zvan Theodorescu
p. Ministrul finan˛elor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucure∫ti, 16 noiembrie 2004.
Nr. 1.957.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii ∫i Cultelor, din Fondul de rezerv„ bugetar„
la dispozi˛ia Guvernului pe anul 2004, pentru construirea Bisericii Ortodoxe îSf‚ntul Sava“
din municipiul Buz„u
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 3 alin. (1) din Ordonan˛a Guvernului nr. 82/2001
privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unit„˛ile de cult apar˛in‚nd cultelor religioase recunoscute din
Rom‚nia, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 125/2002, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului Ministerului
Culturii ∫i Cultelor la capitolul 59.01 îCultur„, religie ∫i ac˛iuni
privind activitatea sportiv„ ∫i de tineret“, titlul îTransferuri“, cu
suma de 750 milioane lei, din Fondul de rezerv„ bugetar„ la
dispozi˛ia Guvernului pe anul 2004, pentru construirea
Bisericii Ortodoxe îSf‚ntul Sava“ din municipiul Buz„u.

Art. 2. — Se autorizeaz„ Ministerul Finan˛elor Publice
s„ introduc„, la propunerea ordonatorului principal de
credite, modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului
de stat ∫i Ón volumul ∫i structura bugetului Ministerului
Culturii ∫i Cultelor pe anul 2004.
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Art. 3. — Ministerul Culturii ∫i Cultelor ∫i alte organe
abilitate de lege vor controla modul de utilizare, Ón
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conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit
prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
Ministrul culturii ∫i cultelor,
R„zvan Theodorescu
p. Ministrul finan˛elor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucure∫ti, 16 noiembrie 2004.
Nr. 1.958.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii ∫i Cultelor, din Fondul de rezerv„ bugetar„
la dispozi˛ia Guvernului pe anul 2004, pentru Parohia Romano-Catolic„ Bac„u
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 3 alin. (1) din Ordonan˛a Guvernului nr. 82/2001
privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unit„˛ile de cult apar˛in‚nd cultelor religioase recunoscute din
Rom‚nia, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 125/2002, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului Ministerului
Culturii ∫i Cultelor la capitolul 59.01 îCultur„, religie ∫i
ac˛iuni privind activitatea sportiv„ ∫i de tineret“, titlul
îTransferuri“, cu suma de 1 miliard lei, din Fondul de
rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului pe anul 2004,
pentru Parohia Romano-Catolic„ Bac„u.
Art. 2. — Se autorizeaz„ Ministerul Finan˛elor Publice
s„ introduc„, la propunerea ordonatorului principal de

credite, modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului
de stat ∫i Ón volumul ∫i structura bugetului Ministerului
Culturii ∫i Cultelor pe anul 2004.
Art. 3. — Ministerul Culturii ∫i Cultelor ∫i alte organe
abilitate de lege vor controla modul de utilizare, Ón
conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit
prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
Ministrul culturii ∫i cultelor,
R„zvan Theodorescu
p. Ministrul finan˛elor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucure∫ti, 16 noiembrie 2004.
Nr. 1.960.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului
din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2004,
pentru Institutul Na˛ional de Statistic„
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului
Secretariatului General al Guvernului pe anul 2004, din
Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,

prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2004, cu suma de
25 miliarde lei pentru Institutul Na˛ional de Statistic„, la
capitolul 51.01 îAutorit„˛i publice“, titlul îCheltuieli de
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capital“, Ón vederea achizi˛ion„rii de sedii pentru direc˛iile
teritoriale de statistic„ Bac„u ∫i Neam˛.
Art. 2. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„, la propunerea ordonatorului principal de credite,
modific„rile prev„zute la art. 1 Ón structura bugetului de

stat ∫i Ón volumul ∫i structura bugetului Secretariatului
General al Guvernului pe anul 2004.
Art. 3. — Cu sumele r„mase neutilizate p‚n„ la data
de 10 decembrie 2004, la propunerea ordonatorului
principal de credite, se reÓntrege∫te Fondul de rezerv„
bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
Ministrul pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Eugen Bejinariu
Pre∫edintele Institutului Na˛ional de Statistic„,
Clementina Ivan Ungureanu
p. Ministrul finan˛elor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

Bucure∫ti, 16 noiembrie 2004.
Nr. 1.961.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor
din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2004
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului Ministerului
Administra˛iei ∫i Internelor, din Fondul de rezerv„ bugetar„
la dispozi˛ia Guvernului pe anul 2004, cu suma de
450 miliarde lei, la capitolul 60.01 îAsisten˛„ social„,
aloca˛ii, pensii, ajutoare ∫i indemniza˛ii“, subcapitolul 21
îPensii militari“, din care 2,5 miliarde lei la titlul II îCheltuieli
materiale ∫i servicii“ ∫i 447,5 miliarde lei la titlul V

îTransferuri“, Ón vederea achit„rii pensiilor cadrelor militare
pe anul 2004.
Art. 2. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului
de stat ∫i Ón volumul ∫i structura bugetului Ministerului
Administra˛iei ∫i Internelor pe anul 2004.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
Ministru de stat, ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Marian Florian S„niu˛„
p. Ministrul finan˛elor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

Bucure∫ti, 16 noiembrie 2004.
Nr. 1.962.

5

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.068/17.XI.2004
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea structurii sumelor alocate din credite externe Ón bugetul Ministerului Justi˛iei
pe anul 2004
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 40 din Legea bugetului de stat pe anul 2004
nr. 507/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ modificarea structurii sumelor alocate
Ministerului Justi˛iei din credite externe pe anul 2004, potrivit
anexei care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.

Art. 2. — Se autorizeaz„ Ministerul Finan˛elor Publice
s„ introduc„ modific„rile prev„zute la art. 1 Ón bugetul
Ministerului Justi˛iei pe anul 2004.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
Ministrul justi˛iei,
Cristian Diaconescu
p. Ministrul finan˛elor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucure∫ti, 16 noiembrie 2004.
Nr. 1.964.
ANEX√

— mii lei —

Capitolul

Titlul

Articolul/
Alineatul

Sumele alocate
din intr„ri de
credite externe
pe anul 2004

Denumirea
indicatorilor

51.14—Intr„ri de
credite externe
II
VII

Art. 28
Art. 72

Cheltuieli materiale ∫i servicii
Cheltuieli de capital

Modific„ri
(+/–)

Sumele alocate
din intr„ri de
credite externe
pe anul 2004,
modificate

564.016.000

—

564.016.000

362.920.000
201.096.000

–56.400.000
+56.400.000

306.520.000
257.496.000

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Justi˛iei din Fondul de rezerv„ bugetar„
la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2004
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 21 din Ordonan˛a Guvernului nr. 48/2004 privind rectificarea bugetului
de stat pe anul 2004, cu modific„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului Ministerului
Justi˛iei din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului
pe anul 2004, la capitolul 55.01 îOrdine public„ ∫i siguran˛„
na˛ional„“, cu suma de 50.000.000 mii lei — subven˛ii de la
bugetul de stat pentru Administra˛ia Na˛ional„ a Penitenciarelor.

Art. 2. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului
de stat ∫i Ón volumul ∫i structura bugetului Ministerului
Justi˛iei pe anul 2004.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
Ministrul justi˛iei,
Cristian Diaconescu
p. Ministrul finan˛elor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucure∫ti, 16 noiembrie 2004.
Nr. 1.965.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Parchetului Na˛ional Anticorup˛ie
din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului pe anul 2004
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului Parchetului
Na˛ional Anticorup˛ie cu suma de 10.000.000 mii lei, la
capitolul 51.01 îAutorit„˛i publice“, titlul 20 îCheltuieli
materiale ∫i servicii“, din Fondul de rezerv„ bugetar„ la
dispozi˛ia Guvernului pe anul 2004, Ón vederea finan˛„rii
lucr„rilor la imobilele prev„zute Ón anexa la Hot„r‚rea
Guvernului nr. 1.407/2002 privind transmiterea unor imobile,
proprietate public„ a statului, din administrarea Ministerului

Ap„r„rii Na˛ionale Ón administrarea Regiei Autonome
îAdministra˛ia Patrimoniului Protocolului de Stat“, pentru
Parchetul Na˛ional Anticorup˛ie.
Art. 2. — Se autorizeaz„ Ministerul Finan˛elor Publice
s„ introduc„, la propunerea ordonatorului principal de
credite, modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului
de stat ∫i Ón volumul ∫i structura bugetului Parchetului
Na˛ional Anticorup˛ie pe anul 2004.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
Ministrul justi˛iei,
Cristian Diaconescu
p. Ministrul finan˛elor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucure∫ti, 16 noiembrie 2004.
Nr. 1.966.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea bugetului de venituri ∫i cheltuieli pe anul 2004 al Administra˛iei Na˛ionale
de Meteorologie, aflat„ sub autoritatea Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 38 din Legea bugetului de stat pe anul 2004
nr. 507/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei

adopt„ prezenta hot„r‚re.

Art. 1. — (1) Se aprob„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli
pe anul 2004 al Administra˛iei Na˛ionale de Meteorologie,
aflat„ sub autoritatea Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi
Apelor, prev„zut Ón anexa*) care face parte integrant„ din
prezenta hot„r‚re.
(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prev„zu˛i Ón
bugetul de venituri ∫i cheltuieli men˛ionat la alin. (1) se
aprob„ de c„tre Ministerul Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor.
Art. 2. — (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale
Ónscrise Ón bugetul de venituri ∫i cheltuieli prev„zut la art. 1
reprezint„ limita maxim„ ∫i nu pot fi dep„∫ite dec‚t Ón
cazuri justificate, numai cu aprobarea Guvernului, la
propunerea Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor, cu
*) Anexa se comunic„ Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor.

avizul Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei ∫i
al Ministerului Finan˛elor Publice.
(2) Œn cazul Ón care Ón execu˛ie se Ónregistreaz„ dep„∫iri
sau nerealiz„ri ale veniturilor totale aprobate, Administra˛ia
Na˛ional„ de Meteorologie poate efectua cheltureli totale
propor˛ional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu
Óncadrarea Ón indicatorii de eficien˛„ aproba˛i.
Art. 3. — (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie
contraven˛ie ∫i se sanc˛ioneaz„ cu amend„ de la
10.000.000 lei la 50.000.000 lei.
(2) Contraven˛iei prev„zute la alin. (1) i se aplic„
dispozi˛iile Ordonan˛ei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contraven˛iilor, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri
prin Legea nr. 180/2002, cu modific„rile ulterioare.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.068/17.XI.2004
Art. 4. — Contraven˛ia prev„zut„ la art. 3 se constat„
∫i amenda se aplic„ de c„tre organele de control financiar
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ale statului, Ómputernicite potrivit legii, persoanelor vinovate
de nerespectarea prevederilor prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
Speran˛a Maria Ianculescu
p. Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Valentin Mocanu,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucure∫ti, 16 noiembrie 2004.
Nr. 1.967.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea rectific„rii bugetului de venituri ∫i cheltuieli pe anul 2004
al Companiei Na˛ionale îRomtehnica“ — S.A., aflat„ Ón coordonarea Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 38 alin. (5) din Legea bugetului de stat pe
anul 2004 nr. 507/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei

adopt„ prezenta hot„r‚re.

Art. 1. — Se aprob„ rectificarea bugetului de venituri ∫i
cheltuieli pe anul 2004 al Companiei Na˛ionale
îRomtehnica“ — S.A., aflat„ Ón coordonarea Ministerului
Ap„r„rii Na˛ionale, aprobat prin Hot„r‚rea Guvernului
nr. 1.501/2003, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 918 din 20 decembrie 2003.

Art. 2. — Modific„rile bugetului de venituri ∫i cheltuieli
al Companiei Na˛ionale îRomtehnica“ — S.A. pe anul 2004
sunt prev„zute Ón anexa*) care face parte integrant„ din
prezenta hot„r‚re.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
p. Ministrul ap„r„rii na˛ionale,
Gheorghe Matache,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucure∫ti, 16 noiembrie 2004.
Nr. 1.969.
*) Anexa se comunic„ Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Ministerului S„n„t„˛ii din Fondul de rezerv„ bugetar„
la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2004
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 21 alin. (3) din Ordonan˛a Guvernului nr. 48/2004 cu privire la
rectificarea bugetului de stat pe anul 2004,
Guvernul Rom‚niei

adopt„ prezenta hot„r‚re.

Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului Ministerului
S„n„t„˛ii, la capitolul 58.01 îS„n„tate“, cu suma de
5.179.900 mii lei, din Fondul de rezerv„ bugetar„ la
dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul
2004, astfel:

a) 4.949.900 mii lei la titlul 38 îTransferuri“, articolul 40
îTransferuri neconsolidabile“, din care 4.334.900 mii lei
pentru îProgramul de prevenire ∫i control al bolilor
netransmisibile“ ∫i 615.000 mii lei pentru îProgramul de
administra˛ie sanitar„ ∫i politici de s„n„tate“;
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b) 230.000 mii lei la titlul 34 îSubven˛ii“ pentru cheltuieli
materiale ∫i servicii aferente Institutului de Medicin„ Legal„
T‚rgu Mure∫ pentru îProgramul de administra˛ie sanitar„ ∫i
politici de s„n„tate“.

Art. 2. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului
de stat ∫i Ón volumul ∫i structura bugetului Ministerului
S„n„t„˛ii pe anul 2004.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
Ministrul s„n„t„˛ii,
Ovidiu BrÓnzan
p. Ministrul finan˛elor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucure∫ti, 16 noiembrie 2004.
Nr. 1.970.

´
RECTIFIC√RI
Œn Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.506/2004 pentru aprobarea Listei cuprinz‚nd 112 obiective de investi˛ii ∫i
a indicatorilor tehnico-economici din cadrul programului î38.000 de locuin˛e pentru tineri, destinate Ónchirierii“,
derulat prin intermediul Agen˛iei Na˛ionale pentru Locuin˛e, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 867 din 23 septembrie 2004, se face urm„toarea rectificare (care nu apar˛ine Redac˛iei îMonitorul Oficial“,
Partea I):
— la nr. crt. 67 din anexa nr. 1, Ón loc de: î...jude˛ul Vaslui, municipiul Vaslui, Str. P„cii nr. 4“ se va citi:
î...jude˛ul Vaslui, ora∫ul Negre∫ti, Str. P„cii nr. 4“.
´
Œn Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.664/2004 privind declan∫area procedurilor de expropriere a bunurilor
imobile, proprietate privat„, situate pe amplasamentul lucr„rii îInfrastructura conex„ de pe teritoriul rom‚nesc
a obiectivului «Pod peste fluviul Dun„rea, la Calafat—Vidin»“, municipiul Calafat, jude˛ul Dolj, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 963 din 20 octombrie 2004, se face urm„toarea rectificare (care
nu apar˛ine Redac˛iei îMonitorul Oficial“, Partea I):
— la art. 3 lit. b), Ón loc de: î...Compania Na˛ional„ de Autostr„zi ∫i Drumuri Na˛ionale din Rom‚nia — S.A.“
se va citi: î...Compania Na˛ional„ de C„i Ferate «C.F.R.» — S.A.“
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