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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind acordarea unui ajutor umanitar, const‚nd Ón materiale de construc˛ii ∫i reparat case,
pentru popula˛ia din jude˛ele Gorj ∫i Hunedoara afectat„ de fenomenele meteorologice
periculoase care s-au produs Ón perioada 8—15 noiembrie 2004
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 8 alin. 5 din Legea nr. 82/1992 privind
rezervele de stat, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se acord„ un ajutor umanitar cu titlu gratuit,
Ón limita sumei de 1.500.000 mii lei, familiilor din jude˛ele
Gorj (1.000.000 mii lei) ∫i Hunedoara (500.000 mii lei)
afectate de fenomenele meteorologice periculoase care
s-au produs Ón perioada 8—15 noiembrie 2004, const‚nd
Ón materiale de construc˛ii ∫i reparat case, conform anexei
care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — (1) Administra˛ia Na˛ional„ a Rezervelor de
Stat va sc„dea din gestiune, la pre˛ul de Ónregistrare, prin
conturile îFinan˛area din bugetul de stat privind anii
preceden˛i ∫i alte surse“, respectiv îVenituri proprii din anii
preceden˛i ∫i alte surse“, dup„ caz, cantit„˛ile de produse
aprobate a fi scoase din rezervele de stat potrivit prezentei
hot„r‚ri, pe baza avizelor de expedi˛ie ∫i a proceselorverbale de predare-primire semnate de Ómputernici˛ii
desemna˛i de prefecturile jude˛elor Gorj ∫i Hunedoara.
(2) ReÓntregirea stocurilor cu cantit„˛ile acordate conform
anexei se va face Ón anul 2005, finan˛area fiind asigurat„
din bugetul aprobat Administra˛iei Na˛ionale a Rezervelor
de Stat.
Art. 3. — (1) Transportul produselor p‚n„ la locul indicat
de fiecare prefectur„ se va efectua Ón regim de urgen˛„, cu
mijloacele auto din dotarea unit„˛ilor teritoriale din subordinea
Administra˛iei Na˛ionale a Rezervelor de Stat sau cu mijloace
ale unor societ„˛i comerciale angajate de acestea, precum ∫i
pe calea ferat„ prin grija Societ„˛ii Na˛ionale de Transport
Feroviar de Marf„ îC.F.R. Marf„“ — S.A.
(2) Cheltuielile legate de ambalarea ∫i transportul
produselor se suport„ de Administra˛ia Na˛ional„ a
Rezervelor de Stat, Ón limita bugetului aprobat.

(3) Distribuirea produselor c„tre popula˛ia sinistrat„ se
va face de prefecturile jude˛elor Gorj ∫i Hunedoara, prin
persoane anume Ómputernicite.
(4) Schimbarea, sub orice form„, a destina˛iei produselor
acordate ca ajutor din rezervele de stat este interzis„ ∫i
atrage, dup„ caz, r„spunderea civil„, administrativ„,
disciplinar„ sau penal„.
Art. 4. — (1) Prefecturile jude˛elor Gorj ∫i Hunedoara
vor justifica distribuirea produselor scoase din rezervele de
stat Ón condi˛iile prezentei hot„r‚ri, conform prevederilor
art. 7 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 371/1993 privind
acordarea, Ón prim„ interven˛ie, a ajutoarelor umanitare
popula˛iei sinistrate, ca urmare a unor situa˛ii excep˛ionale.
(2) Documentele justificative privind distribuirea vor fi
p„strate la sediul prefecturilor jude˛elor Gorj ∫i Hunedoara,
Ón vederea punerii lor la dispozi˛ia organelor de control
abilitate.
Art. 5. — (1) Se aprob„ acumularea de c„tre
Administra˛ia Na˛ional„ a Rezervelor de Stat, Ón regim de
urgen˛„, a cantit„˛ilor de 2.870 m2 carton bitumat ∫i 106,5 m3
cherestea r„∫inoase, Ón limita sumei de 800.000 mii lei.
(2) Finan˛area acumul„rii cantit„˛ilor de materiale
prev„zute la alin. (1) se asigur„ de c„tre Administra˛ia
Na˛ional„ a Rezervelor de Stat din veniturile proprii
aprobate prin Ordonan˛a Guvernului nr. 48/2004 cu privire
la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004, aprobat„ prin
Legea nr. 478/2004, de la titlul 70 îCheltuieli de capital“, Ón
cadrul programului îAcumularea produselor pentru
constituirea stocurilor rezerv„ de stat“, prin diminuarea cu
800.000 mii lei a prevederilor de la produsul combustibil
turboreactoare.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
p. Ministrul de stat, ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Toma Zaharia,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru administra˛ia public„,
Gheorghe Emacu
p. Ministrul finan˛elor publice,
Maria Manolescu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 24 noiembrie 2004.
Nr. 2.022.
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ANEX√
LISTA PRODUSELOR

care se scot din rezervele de stat ca ajutor umanitar pentru popula˛ia afectat„
de fenomenele meteorologice periculoase produse Ón perioada 8—15 noiembrie 2004
Cantit„˛i
Produsul

U.M.

jude˛ul Gorj

jude˛ul Hunedoara

Total

0

1

2

3

4

Carton bitumat
Cherestea r„∫inoase
Ciment
O˛el beton
fiigle
Var

m2
m3
ton„
ton„
bucat„
ton„

3.000
14,5
14,45

92
70
2

10.000
3,2

23

3.000
106,5
84,45
2
10.000
26,2

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea anexei nr. IV la Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.476/2003 privind aprobarea
bugetelor de venituri ∫i cheltuieli pe anul 2004 pentru companiile, societ„˛ile na˛ionale ∫i societ„˛ile
comerciale, aflate sub autoritatea sau Ón coordonarea Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului,
precum ∫i a transferurilor pentru societ„˛ile comerciale
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 44 alin. (1) 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.
Articol unic. — Anexa nr. IV la Hot„r‚rea Guvernului
nr. 1.476/2003 privind aprobarea bugetelor de venituri ∫i
cheltuieli pe anul 2004 pentru companiile, societ„˛ile
na˛ionale ∫i societ„˛ile comerciale, aflate sub autoritatea
sau Ón coordonarea Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului,

precum ∫i a transferurilor pentru societ„˛ile comerciale,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 916
din 20 decembrie 2003, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, se modific„ ∫i se Ónlocuie∫te cu anexa*) la
prezenta hot„r‚re.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
p. Ministrul de stat, ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Gavril Baican,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
Maria Manolescu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 24 noiembrie 2004.
Nr. 2.024.
*) Anexa se comunic„ Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului.

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 M„n„stirea Lainici, jude˛ul Gorj,
din cadrul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Craiovei
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 4 miliarde lei, din Fondul de
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rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului pe anul 2004,
pentru M„n„stirea Lainici, jude˛ul Gorj, din cadrul
Arhiepiscopiei Ortodoxe a Craiovei.
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,
Maria Manolescu,
secretar de stat

Bucure∫ti, 24 noiembrie 2004.
Nr. 2.025.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea anexei la Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.611/2004 privind cheltuielile necesare
pentru preg„tirea, organizarea ∫i desf„∫urarea alegerilor pentru Camera Deputa˛ilor,
Senat ∫i Pre∫edintele Rom‚niei din anul 2004
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Anexa la Hot„r‚rea Guvernului
nr. 1.611/2004 privind cheltuielile necesare pentru
preg„tirea, organizarea ∫i desf„∫urarea alegerilor
pentru Camera Deputa˛ilor, Senat ∫i Pre∫edintele

Rom‚niei din anul 2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 919 din 8 octombrie 2004,
se modific„ ∫i se Ónlocuie∫te cu anexa la prezenta
hot„r‚re.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE

Bucure∫ti, 24 noiembrie 2004.
Nr. 2.026.

Contrasemneaz„:
p. Ministrul de stat, ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Toma Zaharia,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru administra˛ia public„,
Gheorghe Emacu
p. Ministrul finan˛elor publice,
Maria Manolescu,
secretar de stat
ANEX√*)

*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii ∫i Cultelor din Fondul de rezerv„ bugetar„
la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2004, pentru continuarea lucr„rilor
la Biserica Ortodox„ îSf‚ntul Mare Mucenic ∫i T„m„duitor Pantelimon“ din incinta Schitului
îSf‚ntul Mina“ din ora∫ul T‚rgu-Neam˛, jude˛ul Neam˛
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 2 miliarde lei din Fondul de
rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón
bugetul de stat pe anul 2004, pentru continuarea lucr„rilor
la Biserica Ortodox„ îSf‚ntul Mare Mucenic ∫i T„m„duitor
Pantelimon“ din incinta Schitului îSf‚ntul Mina“ din ora∫ul
T‚rgu-Neam˛, jude˛ul Neam˛.

Art. 2. — Ministerul Finan˛elor Publice va introduce
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 de stat, ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Toma Zaharia,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru administra˛ia public„,
Gheorghe Emacu
p. Ministrul finan˛elor publice,
Maria Manolescu,
secretar de stat

Bucure∫ti, 24 noiembrie 2004.
Nr. 2.027.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru autorizarea Cancelariei Primului-Ministru de a accepta o dona˛ie Ón favoarea statului rom‚n
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 1 din Decretul nr. 478/1954 privitor la dona˛iile
f„cute statului ∫i al art. 813 ∫i urm„toarele din Codul civil,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Se autorizeaz„ Cancelaria Primului-Ministru
s„ accepte oferta de dona˛ie formulat„ de Prim„ria din
Milano, Republica Italian„, const‚nd Ón 50 de autobuze
marca IVECO, precum ∫i Ón piese de schimb.
(2) Semnarea contractului de dona˛ie se face de c„tre
∫eful Cancelariei Primului-Ministru.
Art. 2. — Cancelaria Primului-Ministru are calitatea de
administrator pentru bunurile donate ∫i r„spunde pentru
administrarea acestora cu diligen˛a unui bun proprietar.

Art. 3. — Descrierea ∫i valoarea bunurilor donate vor fi
cuprinse Óntr-un stat estimativ, semnat de donator ∫i de
donatar.
Art. 4. — Bunurile prev„zute la art. 1 alin. (1) trec Ón
proprietatea privat„ a statului rom‚n pe data Óncheierii
contractului de dona˛ie ∫i vor fi transmise, prin ordin al
∫efului Cancelariei Primului-Ministru, Ón folosin˛a gratuit„ a
consiliilor locale, municipale ∫i or„∫ene∫ti din Rom‚nia.
Art. 5. — Cheltuielile necesare pentru aducerea Ón
Rom‚nia a bunurilor donate se suport„ din bugetul
Cancelariei Primului-Ministru.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE

Bucure∫ti, 24 noiembrie 2004.
Nr. 2.028.

Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Alin Teodorescu
p. Ministrul finan˛elor publice,
Maria Manolescu,
secretar de stat
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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 Patriarhia Bisericii Ortodoxe Rom‚ne
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,
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 3,2 miliarde lei, din Fondul de
rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului pe anul 2004,
pentru Patriarhia Bisericii Ortodoxe Rom‚ne, Ón vederea
achit„rii cotiza˛iilor c„tre unele organiza˛ii ecumenice
interna˛ionale.

Art. 2. — Se autorizeaz„ Ministerul Finan˛elor Publice
s„ introduc„ 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,
Maria Manolescu,
secretar de stat

Bucure∫ti, 24 noiembrie 2004.
Nr. 2.029.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind acordarea unui ajutor
Œn temeiul prevederilor art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 1 din Ordonan˛a Guvernului
nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament Ón str„in„tate, aprobat„ ∫i modificat„ prin Legea nr. 119/2003, ale
art. 5 alin. (1) lit. h) ∫i alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 118/1999 privind Ónfiin˛area ∫i utilizarea
Fondului na˛ional de solidaritate, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 366/2001, ∫i ale Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare, aprobat„ ∫i modificat„ prin Legea
nr. 374/2001, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ acordarea unui ajutor Ón sum„ de
70.000 euro, pentru efectuarea tratamentului Ón str„in„tate,
copilului Mandea Daniela Ón v‚rst„ de 5 ani, domiciliat Ón
municipiul Bucure∫ti, str. Bra∫ov nr. 20, bl. OD1, sc. 1,
ap. 5, sectorul 6.
(2) Suma prev„zut„ la alin. (1) se suport„ din bugetul
de stat, dup„ cum urmeaz„:
— Ministerul S„n„t„˛ii va aloca suma de 25.000 euro;
— Ministerul Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei va
aloca suma de 45.000 euro.
(3) Ajutorul se acord„ Ón lei ∫i se suport„ at‚t din
bugetul Ministerului S„n„t„˛ii, prin Direc˛ia de S„n„tate
Public„ a Municipiului Bucure∫ti, c‚t ∫i din bugetul
Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei, prin
Direc˛ia pentru Dialog, Familie ∫i Solidaritate Social„ a

Municipiului Bucure∫ti, la cursul de schimb valutar al B„ncii
Na˛ionale a Rom‚niei din ziua lucr„toare precedent„
efectu„rii deschiderii de credite bugetare.
(4) Suma aprobat„ din bugetul Ministerului Muncii,
Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei pentru efectuarea
tratamentului medical Ón str„in„tate va fi transferat„ de
c„tre Direc˛ia pentru Dialog, Familie ∫i Solidaritate Social„
a Municipiului Bucure∫ti c„tre Direc˛ia de S„n„tate Public„
a Municipiului Bucure∫ti, la solicitarea acesteia.
Art. 2. — Fundamentarea sumei solicitate ∫i justificarea
celei utilizate pentru efectuarea tratamentului chirurgical Ón
str„in„tate revin Ministerului S„n„t„˛ii, prin Direc˛ia de
S„n„tate Public„ a Municipiului Bucure∫ti, care va efectua
plata ∫i va certifica documentele financiar-contabile
prezentate de furnizorul de servicii medicale din str„in„tate.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE

Bucure∫ti, 24 noiembrie 2004.
Nr. 2.044.

Contrasemneaz„:
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Dan Mircea Popescu
p. Ministrul s„n„t„˛ii,
Cristian Celea,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
Maria Manolescu
secretar de stat
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind acordarea unor ajutoare financiare
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 5 alin. (1) lit. e) ∫i alin. (2) din Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 118/1999 privind Ónfiin˛area ∫i utilizarea Fondului na˛ional de solidaritate, aprobat„ cu modific„ri
∫i complet„ri prin Legea nr. 366/2001,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ acordarea unor ajutoare financiare,
Ón sum„ de p‚n„ la 10 milioane lei, familiilor ∫i persoanelor
singure din jude˛ul Tulcea, aflate Ón situa˛ii de dificultate
datorate st„rii de s„n„tate sau altor cauze justificate.
Art. 2. — Ajutoarele financiare prev„zute la art. 1 se
acord„ pe baza aprob„rii ministrului muncii, solidarit„˛ii
sociale ∫i familiei, pe m„sur„ ce sunt primite anchetele
sociale efectuate de Direc˛ia pentru Dialog, Familie ∫i
Solidaritate Social„ a Jude˛ului Tulcea.

Art. 3. — (1) Ajutoarele prev„zute de prezenta
hot„r‚re se suport„ din bugetul aprobat Ministerului
Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei pentru anul 2004.
(2) Sumele care se acord„ cu titlu de ajutoare
financiare potrivit prevederilor prezentei hot„r‚ri se stabilesc
prin achete sociale, Ón func˛ie de situa˛ia social„ a familiilor
∫i persoanelor singure prev„zute la art. 1.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Dan Mircea Popescu
p. Ministrul finan˛elor publice,
Maria Manolescu,
secretar de stat

Bucure∫ti, 24 noiembrie 2004.
Nr. 2.045.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei 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, precum ∫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
Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei, la capitolul 60.01
îAsisten˛„ social„, aloca˛ii, pensii, ajutoare ∫i indemniza˛ii“,
cu suma de 900 miliarde lei, din Fondul de rezerv„
bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de
stat pe anul 2004, astfel:
a) 800 miliarde lei la titlul 40 îTransferuri
neconsolidabile“, alineatul 04 îPensii ∫i ajutoare IOVR,
militari ∫i alte persoane“, reprezent‚nd plata drepturilor
cuvenite unor categorii sociale pe luna decembrie 2004;

b) 100 miliarde lei la titlul 39 îTransferuri consolidabile“,
alineatul 07 îTransferuri din bugetul de stat c„tre bugetele
locale pentru drepturile acordate persoanelor cu handicap“,
repartizarea sumei pe jude˛e fiind prev„zut„ Ón anexa care
face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
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
Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei pe anul 2004.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Dan Mircea Popescu
p. Ministrul finan˛elor publice,
Maria Manolescu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 24 noiembrie 2004.
Nr. 2.046.
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ANEX√*)
TRANSFERURI

de la bugetul de stat c„tre bugetele locale pentru drepturile acordate
persoanelor cu handicap pe anul 2004

*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
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