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MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.149/6.XII.2004

LEGI

™I

DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
C A M E R A D E P U T A fi I L O R

SENATUL

LEGE
pentru modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 2/2001
privind regimul juridic al contraven˛iilor
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Ordonan˛a Guvernului nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contraven˛iilor, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001,
aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea
nr. 180/2002, cu modific„rile ulterioare, se modific„ ∫i se
completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. La articolul 4, alineatul (1) va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 4. — (1) Dispozi˛iile din actele normative prin care
se stabilesc ∫i se sanc˛ioneaz„ contraven˛iile intr„ Ón
vigoare Ón termen de 30 de zile de la data public„rii, iar Ón
cazul hot„r‚rilor consiliilor locale sau jude˛ene, punerea Ón
aplicare se face ∫i cu respectarea condi˛iilor prev„zute la
art. 50 alin. (2) din Legea administra˛iei publice locale
nr. 215/2002.“
2. La articolul 8, alineatul (3) va avea urm„torul cuprins:
î(3) Sumele provenite din amenzile aplicate Ón
conformitate cu legisla˛ia Ón vigoare se fac venit integral la
bugetul de stat, cu excep˛ia celor aplicate, potrivit legii, de
c„tre autorit„˛ile administra˛iei publice locale ∫i amenzilor
privind circula˛ia pe drumurile publice, care se fac venit
integral la bugetele locale.“
3. La articolul 16 se introduce alineatul (1 1 ) cu
urm„torul cuprins:
î(11) Œn cazul contravenien˛ilor cet„˛eni str„ini, persoane
f„r„ cet„˛enie sau cet„˛eni rom‚ni cu domiciliul Ón
str„in„tate, Ón procesul-verbal vor fi cuprinse ∫i urm„toarele
date: seria ∫i num„rul pa∫aportului ori ale altui document
de trecere a frontierei de stat, data eliber„rii acestuia ∫i
statul emitent.“
4. La articolul 25, alineatul (3) va avea urm„torul
cuprins:
î(3) Œn situa˛ia Ón care contravenientul a fost sanc˛ionat
cu amend„, precum ∫i dac„ a fost obligat la desp„gubiri, o
dat„ cu procesul-verbal, acestuia i se va comunica ∫i

Ón∫tiin˛area de plat„. Œn Ón∫tiin˛area de plat„ se va face
men˛iunea cu privire la obligativitatea achit„rii amenzii la
institu˛iile abilitate s„ o Óncaseze, potrivit legisla˛iei Ón
vigoare ∫i, dup„ caz, a desp„gubirii, Ón termen de 15 zile
de la comunicare, Ón caz contrar urm‚nd s„ se procedeze
la executarea silit„.“
5. Articolul 28 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 28. — (1) Contravenientul poate achita, pe loc sau
Ón termen de cel mult 48 de ore de la data Óncheierii
procesului-verbal ori, dup„ caz, de la data comunic„rii
acestuia, jum„tate din minimul amenzii prev„zute Ón actul
normativ, agentul constatator f„c‚nd men˛iune despre
aceast„ posibilitate Ón procesul-verbal. Œn actul normativ de
stabilire a contraven˛iilor aceast„ posibilitate trebuie
men˛ionat„ Ón mod expres. Termenele statornicite pe ore
Óncep s„ curg„ de la miezul nop˛ii zilei urm„toare, iar
termenul care se sf‚r∫e∫te Óntr-o zi de s„rb„toare legal„
sau c‚nd serviciul este suspendat se va prelungi p‚n„ la
sf‚r∫itul primei zile de lucru urm„toare.
(2) Amenzile care se cuvin bugetului de stat pot fi
achitate la Casa de Economii ∫i Consemna˛iuni — C.E.C. —
S.A. sau la unit„˛ile Trezoreriei Statului, iar amenzile
cuvenite bugetelor locale se achit„ la Casa de Economii ∫i
Consemna˛iuni — C.E.C. — S.A. sau la casieriile
autorit„˛ilor administra˛iei publice locale ori ale altor institu˛ii
publice abilitate s„ administreze veniturile bugetelor locale,
indiferent de localitatea pe a c„rei raz„ acestea
func˛ioneaz„, de cet„˛enia, domiciliul sau de re∫edin˛a
contravenientului ori de locul s„v‚r∫irii contraven˛iei, precum
∫i la ghi∫eul unic din punctele de trecere a frontierei de
stat a Rom‚niei. O copie de pe chitan˛„ se pred„ de c„tre
contravenient agentului constatator sau se trimite prin po∫t„
organului din care acesta face parte, potrivit dispozi˛iilor
alin. (1).“

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILOR

PRE™EDINTELE SENATULUI

VALER DORNEANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 25 noiembrie 2004.
Nr. 526.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea ∫i completarea
Ordonan˛ei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic
al contraven˛iilor
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru modificarea ∫i completarea
Ordonan˛ei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraven˛iilor ∫i
se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU
Bucure∫ti, 24 noiembrie 2004.
Nr. 984.
´

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
C A M E R A D E P U T A fi I L O R

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 89/2004 privind unele m„suri pentru constituirea
∫i utilizarea eficient„ a veniturilor cu destina˛ie special„ Ón sectorul energetic
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a Guvernului nr. 89
din 26 august 2004 privind unele m„suri pentru constituirea
∫i utilizarea eficient„ a veniturilor cu destina˛ie special„ Ón
sectorul energetic, adoptat„ Ón

1. Titlul ordonan˛ei va avea urm„torul cuprins:
îO R D O N A N fi √
privind unele m„suri pentru constituirea ∫i utilizarea
eficient„ a rezervelor cu destina˛ie special„
Ón sectorul energetic“

temeiul art. 1 pct. I.20 din

Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite
ordonan˛e, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 799 din 30 august 2004, cu urm„toarele
modific„ri:

2. Alineatul (1) al articolului 1 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 1. — (1) Agen˛ii economici din domeniul producerii,
transportului ∫i furniz„rii energiei electrice ∫i termice vor
constitui rezerve Ón limita unor cote de p‚n„ la 6% din
veniturile realizate din producerea, transportul sau
furnizarea energiei electrice ∫i 2% din veniturile realizate
din producerea, transportul sau furnizarea energiei termice.“

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILOR

PRE™EDINTELE SENATULUI

VALER DORNEANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 25 noiembrie 2004.
Nr. 529.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonan˛ei
Guvernului nr. 89/2004 privind unele m„suri
pentru constituirea ∫i utilizarea eficient„ a veniturilor
cu destina˛ie special„ Ón sectorul energetic
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru aprobarea Ordonan˛ei
Guvernului nr. 89/2004 privind unele m„suri pentru constituirea ∫i utilizarea
eficient„ a veniturilor cu destina˛ie special„ Ón sectorul energetic ∫i se
dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU
Bucure∫ti, 24 noiembrie 2004.
Nr. 987.
´

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
C A M E R A D E P U T A fi I L O R

SENATUL

LEGE
pentru completarea art. 2 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 142/2000 privind Ónfiin˛area,
organizarea ∫i func˛ionarea Agen˛iei SAPARD pentru implementarea tehnic„ ∫i financiar„
a Instrumentului special de preaderare pentru agricultur„ ∫i dezvoltare rural„
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Articolul 2 din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 142/2000 privind Ónfiin˛area, organizarea ∫i
func˛ionarea Agen˛iei SAPARD pentru implementarea
tehnic„ ∫i financiar„ a Instrumentului special de preaderare
pentru agricultur„ ∫i dezvoltare rural„, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 471 din 28 septembrie
2000, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 309/2001, cu

modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se completeaz„ cu un
alineat nou, alineatul (7), cu urm„torul cuprins:
î(7) Agen˛ia SAPARD Óndepline∫te func˛ia de organism
intermediar pentru Programul opera˛ional sectorial pentru
agricultur„ ∫i dezvoltare rural„, prin realizarea unor atribu˛ii
delegate de Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii
Rurale Ón baza unor acorduri interinstitu˛ionale.“

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILOR

PRE™EDINTELE SENATULUI

VALER DORNEANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 25 noiembrie 2004.
Nr. 530.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru completarea art. 2 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 142/2000 privind Ónfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea Agen˛iei SAPARD
pentru implementarea tehnic„ ∫i financiar„ a Instrumentului special de preaderare
pentru agricultur„ ∫i dezvoltare rural„
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru completarea
art. 2 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 142/2000 privind Ónfiin˛area, organizarea ∫i
func˛ionarea Agen˛iei SAPARD pentru implementarea

tehnic„ ∫i financiar„ a Instrumentului special de
preaderare pentru agricultur„ ∫i dezvoltare rural„ ∫i se
dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU
Bucure∫ti, 24 noiembrie 2004.
Nr. 988.
´
PARLAMENTUL ROM¬NIEI
C A M E R A D E P U T A fi I L O R

SENATUL

LEGE
pentru Ónfiin˛area comunei Pietrari prin reorganizarea comunei B„rbule˛u, jude˛ul D‚mbovi˛a
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Art. 1. — (1) Se Ónfiin˛eaz„ comuna Pietrari, jude˛ul
D‚mbovi˛a, av‚nd Ón componen˛„ satele Pietrari, Aluni∫,
Dup„ Deal, ™ipot ∫i Valea, prin reorganizarea comunei
B„rbule˛u din acela∫i jude˛.
(2) Re∫edin˛a comunei Pietrari se stabile∫te Ón satul
Pietrari.
Art. 2. — (1) Œn urma reorganiz„rii prev„zute la art. 1,
comuna B„rbule˛u are Ón componen˛„ satele B„rbule˛u,
Cet„˛uia ∫i Gura B„rbule˛ului.
(2) Re∫edin˛a comunei B„rbule˛u r„m‚ne Ón satul
B„rbule˛u.
Art. 3. — (1) P‚n„ la constituirea, potrivit legii, a
autorit„˛ilor administra˛iei publice locale Ón comuna Pietrari,
rezolvarea problemelor curente se asigur„ de doi delega˛i
numi˛i prin ordin al prefectului, cu atribu˛ii de primar ∫i
viceprimar, precum ∫i de un secretar numit de prefect, Ón
condi˛iile legii, care vor reprezenta autorit„˛ile locale.
(2) Salarizarea persoanelor prev„zute la alin. (1) se
face, potrivit reglement„rilor legale Ón vigoare, din bugetul
comunei Pietrari.
Art. 4. — (1) Consiliul Jude˛ean D‚mbovi˛a ∫i delega˛ii
Ómputernici˛i conform prevederilor art. 3 alin. (1), Ómpreun„
cu Direc˛ia General„ a Finan˛elor Publice a Jude˛ului
D‚mbovi˛a ∫i Consiliul Local al Comunei B„rbule˛u,

repartizeaz„ veniturile ∫i cheltuielile bugetului pe anul 2005
al comunei B„rbule˛u Óntre comunele prev„zute la art. 1 ∫i 2.
(2) Veniturile ∫i cheltuielile, care, Ón condi˛iile legii, revin
de drept comunei Pietrari, se administreaz„ ∫i se
gestioneaz„ prin autorit„˛ile administra˛iei publice locale ale
acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se
realizeaz„ pe seama sumelor defalcate din impozitul pe
venit, Ón limitele prevederilor aprobate pentru anul 2005, pe
ansamblul jude˛ului D‚mbovi˛a.
(3) Bugetul comunei Pietrari pe anul 2005 se
elaboreaz„ de c„tre delega˛ii prev„zu˛i la art. 3 alin. (1),
cu avizul Direc˛iei Generale a Finan˛elor Publice a Jude˛ului
D‚mbovi˛a.
(4) Opera˛iunile de predare-preluare se fac pe baz„ de
protocol Óncheiat Óntre primarul comunei B„rbule˛u ∫i
delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu atribu˛ii de
primar al comunei Pietrari.
Art. 5. — Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea
administrativ„ a teritoriului Rom‚niei, republicat„ Ón Buletinul
Oficial, Partea I, nr. 54—55 din 27 iulie 1981, cu
modific„rile ulterioare, se modific„ Ón mod corespunz„tor.
Art. 6. — Prezenta lege intr„ Ón vigoare la data de
1 ianuarie 2005.

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILOR

p. PRE™EDINTELE SENATULUI,

VALER DORNEANU

DORU IOAN T√R√CIL√

Bucure∫ti, 25 noiembrie 2004.
Nr. 541.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru Ónfiin˛area comunei Pietrari
prin reorganizarea comunei B„rbule˛u, jude˛ul D‚mbovi˛a
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru Ónfiin˛area comunei Pietrari
prin reorganizarea comunei B„rbule˛u, jude˛ul D‚mbovi˛a, ∫i se dispune
publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU
Bucure∫ti, 24 noiembrie 2004.
Nr. 999.
´

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
C A M E R A D E P U T A fi I L O R

SENATUL

LEGE
pentru Ónfiin˛area comunei R‚u Alb prin reorganizarea comunei B„rbule˛u, jude˛ul D‚mbovi˛a
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Art. 1. — (1) Se Ónfiin˛eaz„ comuna R‚u Alb, jude˛ul
D‚mbovi˛a, av‚nd Ón componen˛„ satele R‚u Alb de Jos ∫i
R‚u Alb de Sus, prin reorganizarea comunei B„rbule˛u din
acela∫i jude˛.
(2) Re∫edin˛a comunei R‚u Alb se stabile∫te Ón satul
R‚u Alb de Jos.
Art. 2. — (1) Œn urma reorganiz„rii prev„zute la art. 1,
comuna B„rbule˛u are Ón componen˛„ satele B„rbule˛u,
Cet„˛uia ∫i Gura B„rbule˛ului.
(2) Re∫edin˛a comunei B„rbule˛u r„m‚ne Ón satul
B„rbule˛u.
Art. 3. — (1) P‚n„ la constituirea, potrivit legii, a
autorit„˛ilor administra˛iei publice locale Ón comuna R‚u Alb,
rezolvarea problemelor curente se asigur„ de doi delega˛i
numi˛i prin ordin al prefectului, cu atribu˛ii de primar ∫i
viceprimar, precum ∫i de un secretar numit de prefect, Ón
condi˛iile legii, care vor reprezenta autorit„˛ile locale.
(2) Salarizarea persoanelor prev„zute la alin. (1) se
face, potrivit reglement„rilor legale Ón vigoare, din bugetul
comunei R‚u Alb.
Art. 4. — (1) Consiliul Jude˛ean D‚mbovi˛a ∫i delega˛ii
Ómputernici˛i conform prevederilor art. 3 alin. (1), Ómpreun„
cu Direc˛ia General„ a Finan˛elor Publice a Jude˛ului
D‚mbovi˛a ∫i Consiliul Local al Comunei B„rbule˛u,

repartizeaz„ veniturile ∫i cheltuielile bugetului pe anul 2005
al comunei B„rbule˛u Óntre comunele prev„zute la art. 1 ∫i 2.
(2) Veniturile ∫i cheltuielile, care, Ón condi˛iile legii, revin
de drept comunei R‚u Alb, se administreaz„ ∫i se
gestioneaz„ prin autorit„˛ile locale ale acestei noi comune,
iar echilibrarea bugetului local se realizeaz„ pe seama
sumelor defalcate din impozitul pe venit, Ón limitele
prevederilor aprobate pentru anul 2005, pe ansamblul
jude˛ului D‚mbovi˛a.
(3) Bugetul comunei R‚u Alb pe anul 2005 se
elaboreaz„ de c„tre delega˛ii prev„zu˛i la art. 3 alin. (1),
cu avizul Direc˛iei Generale a Finan˛elor Publice a Jude˛ului
D‚mbovi˛a.
(4) Opera˛iunile de predare-preluare se fac pe baz„ de
protocol Óncheiat Óntre primarul comunei B„rbule˛u ∫i
delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu atribu˛ii de
primar al comunei R‚u Alb.
Art. 5. — Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea
administrativ„ a teritoriului Rom‚niei, republicat„ Ón Buletinul
Oficial, Partea I, nr. 54—55 din 27 iulie 1981, cu
modific„rile ulterioare, se modific„ Ón mod corespunz„tor.
Art. 6. — Prezenta lege intr„ Ón vigoare la data de
1 ianuarie 2005.

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILOR

p. PRE™EDINTELE SENATULUI,

VALER DORNEANU

DORU IOAN T√R√CIL√

Bucure∫ti, 25 noiembrie 2004.
Nr. 542.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru Ónfiin˛area comunei R‚u Alb prin reorganizarea
comunei B„rbule˛u, jude˛ul D‚mbovi˛a
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru Ónfiin˛area
comunei R‚u Alb prin reorganizarea comunei B„rbule˛u,

jude˛ul D‚mbovi˛a, ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU
Bucure∫ti, 24 noiembrie 2004.
Nr. 1.000.
´
PARLAMENTUL ROM¬NIEI
C A M E R A D E P U T A fi I L O R

SENATUL

LEGE
privind declararea ca ora∫ a comunei R„cari, jude˛ul D‚mbovi˛a
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Oficial, Partea I, nr. 54—55 din 27 iulie 1981, cu
modific„rile ulterioare, se modific„ Ón mod corespunz„tor,
iar anexa nr. II pct. 5.6 la Legea nr. 351/2001 privind
aprobarea Planului de amenajare a teritoriului na˛ional —
Sec˛iunea a IV-a — Re˛eaua de localit„˛i, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 408 din 24 iulie
2001, cu modific„rile ulterioare, se completeaz„ Ón mod
corespunz„tor.

Art. 1. — (1) Comuna R„cari, jude˛ul D‚mbovi˛a, se
declar„ ora∫.
(2) Localit„˛ile componente ale ora∫ului R„cari sunt:
R„cari, Ghergani, Mavrodin, Ghimpa˛i, Colacu, S„bie∫ti,
B„l„ne∫ti ∫i St„ne∫ti.
Art. 2. — Prezenta lege intr„ Ón vigoare la data de
1 ianuarie 2005.
Art. 3. — Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea
administrativ„ a teritoriului Rom‚niei, republicat„ Ón Buletinul

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILOR

p. PRE™EDINTELE SENATULUI,

VALER DORNEANU

DORU IOAN T√R√CIL√

Bucure∫ti, 25 noiembrie 2004.
Nr. 543.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind declararea ca ora∫ a comunei R„cari, jude˛ul D‚mbovi˛a
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea privind declararea
ca ora∫ a comunei R„cari, jude˛ul D‚mbovi˛a, ∫i se

dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU
Bucure∫ti, 24 noiembrie 2004.
Nr. 1.001.
´
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI

C A M E R A D E P U T A fi I L O R

SENATUL

LEGE
pentru Ónfiin˛area comunei R„sc„e˛i prin reorganizarea comunei Vi∫ina, jude˛ul D‚mbovi˛a
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Art. 1. — (1) Se Ónfiin˛eaz„ comuna R„sc„e˛i, jude˛ul
D‚mbovi˛a, av‚nd Ón componen˛„ satele R„sc„e˛i ∫i
Vultureanca, prin reorganizarea comunei Vi∫ina din acela∫i
jude˛.
(2) Re∫edin˛a comunei R„sc„e˛i se stabile∫te Ón satul
R„sc„e˛i.
Art. 2. — (1) Œn urma reorganiz„rii prev„zute la art. 1,
comuna Vi∫ina are Ón componen˛„ satele Vi∫ina, Bro∫teni
∫i Izvoru.
(2) Re∫edin˛a comunei Vi∫ina r„m‚ne Ón satul Vi∫ina.
Art. 3. — (1) P‚n„ la constituirea, potrivit legii, a
autorit„˛ilor administra˛iei publice locale Ón comuna R„sc„e˛i,
rezolvarea problemelor curente se asigur„ de doi delega˛i
numi˛i prin ordin al prefectului, cu atribu˛ii de primar ∫i
viceprimar, precum ∫i de un secretar numit de prefect, Ón
condi˛iile legii, care vor reprezenta autorit„˛ile locale.
(2) Salarizarea persoanelor prev„zute la alin. (1) se
face, potrivit reglement„rilor legale Ón vigoare, din bugetul
comunei R„sc„e˛i.
Art. 4. — (1) Consiliul Jude˛ean D‚mbovi˛a ∫i delega˛ii
Ómputernici˛i conform prevederilor art. 3 alin. (1), Ómpreun„
cu Direc˛ia General„ a Finan˛elor Publice a Jude˛ului
D‚mbovi˛a ∫i Consiliul Local al Comunei Vi∫ina,

repartizeaz„ veniturile ∫i cheltuielile bugetului pe anul 2005
al comunei Vi∫ina Óntre comunele prev„zute la art. 1 ∫i 2.
(2) Veniturile ∫i cheltuielile, care, Ón condi˛iile legii, revin
de drept comunei R„sc„e˛i, se administreaz„ ∫i se
gestioneaz„ prin autorit„˛ile administra˛iei publice locale ale
acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se
realizeaz„ pe seama sumelor defalcate din impozitul pe
venit, Ón limitele prevederilor aprobate pentru anul 2005, pe
ansamblul jude˛ului D‚mbovi˛a.
(3) Bugetul comunei R„sc„e˛i pe anul 2005 se
elaboreaz„ de c„tre delega˛ii prev„zu˛i la art. 3 alin. (1),
cu avizul Direc˛iei Generale a Finan˛elor Publice a Jude˛ului
D‚mbovi˛a.
(4) Opera˛iunile de predare-preluare se fac pe baz„ de
protocol Óncheiat Óntre primarul comunei Vi∫ina ∫i delegatul
desemnat prin ordin al prefectului, cu atribu˛ii de primar al
comunei R„sc„e˛i.
Art. 5. — Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea
administrativ„ a teritoriului Rom‚niei, republicat„ Ón Buletinul
Oficial, Partea I, nr. 54—55 din 27 iulie 1981, cu
modific„rile ulterioare, se modific„ Ón mod corespunz„tor.
Art. 6. — Prezenta lege intr„ Ón vigoare la data de
1 ianuarie 2005.

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILOR

p. PRE™EDINTELE SENATULUI,

VALER DORNEANU

DORU IOAN T√R√CIL√

Bucure∫ti, 25 noiembrie 2004.
Nr. 544.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru Ónfiin˛area comunei R„sc„e˛i prin reorganizarea comunei Vi∫ina,
jude˛ul D‚mbovi˛a
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru Ónfiin˛area
comunei R„sc„e˛i prin reorganizarea comunei Vi∫ina,

jude˛ul D‚mbovi˛a, ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU
Bucure∫ti, 24 noiembrie 2004.
Nr. 1.002.
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