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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
privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 72/2004 pentru completarea art. 209
din Codul de procedur„ penal„
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 72
din 30 septembrie 2004 pentru completarea art. 209 din Codul de procedur„
penal„, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 909 din
6 octombrie 2004.
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

PRE™EDINTELE SENATULUI

VALER DORNEANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 14 decembrie 2004.
Nr. 575.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 72/2004 pentru completarea
art. 209 din Codul de procedur„ penal„
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 aprobarea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 72/2004 pentru completarea art. 209 din Codul de
procedur„ penal„ ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU
Bucure∫ti, 10 decembrie 2004.
Nr. 1.116.
´

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

SENATUL

LEGE
privind autorizarea Ministerului Justi˛iei de a vinde locuin˛ele de serviciu
pe care le are Ón administrare
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Art. 1. — Se autorizeaz„ Ministerul Justi˛iei s„ v‚nd„
locuin˛ele de serviciu pe care le are Ón administrare la data
intr„rii Ón vigoare a prezentei legi.
Art. 2. — (1) Pot cump„ra o singur„ locuin˛„ de serviciu
titularii contractelor de Ónchiriere, dac„ le de˛in Ón baza unui
contract valabil Óncheiat.

(2) Se excepteaz„ de la prevederile alin. (1) persoanele
care au Ón proprietate, Ón aceea∫i localitate, ele sau so˛ul,
so˛ia ori copiii afla˛i Ón Óntre˛inere, o locuin˛„ proprietate
personal„ care Óndepline∫te condi˛iile minimale prev„zute de
Legea locuin˛ei nr. 114/1996, republicat„, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare. De asemenea, se excepteaz„
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persoanele a c„ror activitate Ón Ministerul Justi˛iei a Óncetat
prin demisie sau din motive imputabile lor, Ón condi˛iile
prev„zute de lege.
Art. 3. — (1) Locuin˛ele de serviciu pot fi v‚ndute
titularilor de contract de Ónchiriere cu plata integral„ a
valorii locuin˛ei sau Ón rate. La Óncheierea contractelor de
v‚nzare-cump„rare cu plata Ón rate se va achita un avans
minim de 20% din valoarea locuin˛ei, stabilit„ la data
v‚nz„rii.
(2) Ratele lunare pentru achitarea contravalorii
locuin˛elor se vor e∫alona pe o perioad„ de maximum
20 de ani, cu o dob‚nd„ anual„ de 8%.
(3) V‚nzarea locuin˛elor de serviciu se efectueaz„ prin
structuri proprii, abilitate prin ordin al ministrului justi˛iei.
Art. 4. — (1) Pre˛ul de v‚nzare se stabile∫te pe baza
unui raport de evaluare, elaborat de persoane fizice sau
juridice autorizate, potrivit legii. Evaluatorii vor fi selecta˛i,
conform legisla˛iei Ón vigoare, de c„tre Ministerul Justi˛iei.
(2) Œn pre˛ul de v‚nzare se include ∫i valoarea
terenului/cotei-p„r˛i de teren aferent locuin˛ei.
(3) Pre˛ul stabilit potrivit alin. (1) nu poate fi mai mic
dec‚t valoarea contabil„ a locuin˛ei de serviciu.
(4) R„spunderea privind corectitudinea stabilirii pre˛ului
de v‚nzare revine exclusiv evaluatorului selectat care a
Óntocmit raportul de evaluare.
Art. 5. — Actualii chiria∫i Ó∫i pot exprima op˛iunea de a
cump„ra locuin˛ele de serviciu, Ón termen de un an de la
data intr„rii Ón vigoare a prezentei legi. Œn situa˛ia Ón care
locuin˛ele de serviciu nu sunt cump„rate de chiria∫i ∫i au

3

devenit disponibile ca urmare a eliber„rii acestora, pot fi
v‚ndute prin licita˛ie public„, Ón condi˛iile legii.
Art. 6. — (1) Locuin˛ele cump„rate cu plata Ón rate, Ón
condi˛iile prezentei legi, nu pot fi Ónstr„inate prin acte Óntre
vii p‚n„ la data achit„rii integrale a pre˛ului.
(2) Locuin˛ele dob‚ndite Ón condi˛iile prezentei legi nu
pot fi restructurate ∫i nu li se poate schimba destina˛ia,
p‚n„ la achitarea integral„ a pre˛ului, f„r„ autorizarea
prealabil„ a Ministerului Justi˛iei.
(3) Ministerul Justi˛iei Ó∫i garanteaz„ Óncasarea pre˛ului
prin constituirea unei ipoteci de rang I asupra locuin˛ei Ón
favoarea sa. Aceast„ opera˛iune este scutit„ de taxa de
timbru.
Art. 7. — (1) Œn cazul neachit„rii la termenele stabilite a
ratelor lunare din valoarea locuin˛ei, cump„r„torul va pl„ti o
penalitate de 15% pe an din cuantumul acestor rate.
(2) Œn caz de neplat„ a 6 rate scadente de c„tre
cump„r„torul locuin˛ei, unitatea v‚nz„toare va putea cere
executarea silit„ asupra locuin˛ei ∫i evacuarea de˛in„torului,
Ón condi˛iile legii.
Art. 8. — (1) Sumele Óncasate din v‚nzarea locuin˛elor
de serviciu se fac venit la bugetul de stat ∫i vor fi folosite
exclusiv pentru construirea ∫i cump„rarea de noi locuin˛e,
conform legii.
(2) Din sumele prev„zute la alin. (1) se deduc
cheltuielile determinate de procesul de evaluare a
locuin˛elor de c„tre persoanele fizice sau juridice autorizate.
Art. 9. — Œn termen de 30 de zile de la intrarea Ón
vigoare a prezentei legi, Ministerul Justi˛iei va emite norme
metodologice de aplicare a prevederilor acesteia.

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, 14 decembrie 2004.
Nr. 579.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind autorizarea Ministerului Justi˛iei
de a vinde locuin˛ele de serviciu pe care le are Ón administrare
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 autorizarea
Ministerului Justi˛iei de a vinde locuin˛ele de serviciu pe

care le are Ón administrare ∫i se dispune publicarea acestei
legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU
Bucure∫ti, 10 decembrie 2004.
Nr. 1.120.
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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului
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, al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu
modific„rile ∫i complet„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, aprobat„ prin Legea nr. 478/2004,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului Ministerului
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului din Fondul de
rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón
bugetul de stat pe anul 2004, cu suma de 554.550.280 mii
lei la capitolul 68.01 îTransporturi ∫i comunica˛ii“,
subcapitolul 68.01.05 îDrumuri ∫i poduri“, titlul îCheltuieli
materiale ∫i servicii“.
Art. 2. — Se autorizeaz„ Ministerul Finan˛elor Publice,
la propunerea ordonatorului principal de credite, s„

introduc„ modific„rile prev„zute la art. 1 Ón structura
bugetului de stat ∫i Ón volumul ∫i structura bugetului
Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului pe
anul 2004.
Art. 3. — Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i
Turismului r„spunde de modul de utilizare, Ón conformitate
cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor
prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
p. Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Traian Panait,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Mihai Nicolae T„n„sescu

Bucure∫ti, 14 decembrie 2004.
Nr. 2.318.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea ∫i completarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 630/2004
privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii ∫i Cultelor 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.
Articol unic. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 630/2004
privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii ∫i
Cultelor din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia
Guvernului pe anul 2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 383 din 30 aprilie 2004, se modific„
∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. Articolul 1 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 1. — (1) Se aprob„ suplimentarea bugetului
Ministerului Culturii ∫i Cultelor la capitolul 59.01 îCultur„,
culte ∫i ac˛iuni privind activitatea sportiv„ ∫i de tineret“, titlul
îTransferuri“, cu suma de 1.142 milioane lei din Fondul de

rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului pe anul 2004,
pentru finan˛area edit„rii albumului de art„ «Doamnele
Artelor Frumoase rom‚ne∫ti afirmate interbelic».
(2) Ministerul Culturii ∫i Cultelor va atribui contractul de
editare a albumului de art„ prev„zut la alin. (1) Ón
conformitate cu prevederile legale privind achizi˛iile publice.“
2. Dup„ articolul 3 se introduce un nou articol,
articolul 4, cu urm„torul cuprins:
îArt. 4. — Albumul de art„ prev„zut la art. 1 alin. (1)
se difuzeaz„ cu titlu gratuit pentru ac˛iuni de imagine ∫i
promovare a culturii ∫i artei rom‚ne∫ti.“

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE

Bucure∫ti, 14 decembrie 2004.
Nr. 2.319.

Contrasemneaz„:
Ministrul culturii ∫i cultelor,
R„zvan Theodorescu
Ministrul finan˛elor publice,
Mihai Nicolae T„n„sescu
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2004, pentru jude˛ul Vrancea
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) ∫i (3) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu
modific„rile ∫i complet„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, aprobat„ prin Legea nr. 478/2004,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea sumelor defalcate
din impozitul pe venit pentru bugetele locale pe anul 2004
cu suma de 14.000 milioane lei, pentru jude˛ul Vrancea,
din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2004, ∫i alocarea
acesteia pentru finan˛area unor cheltuieli de personal ale
unit„˛ilor administrativ-teritoriale, potrivit anexei care face
parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.

Art. 2. — Utilizarea sumei prev„zute la art. 1 se face
de c„tre ordonatorii principali de credite, potrivit dispozi˛iilor
legale.
Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón volumul ∫i Ón
structura bugetului de stat pe anul 2004.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE

Bucure∫ti, 14 decembrie 2004.
Nr. 2.326.

Contrasemneaz„:
p. Ministrul de stat, ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Toma Zaharia,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru administra˛ia public„,
Gheorghe Emacu
Ministrul finan˛elor publice,
Mihai Nicolae T„n„sescu
ANEX√*)
S I T U A fi I A

sumelor repartizate pe unit„˛i administrativ-teritoriale din jude˛ul Vrancea pentru finan˛area cheltuielilor de personal
Nr.
crt.

Unitatea administrativ-teritorial„

Suma
milioane lei

*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
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Nr.
crt.

Unitatea administrativ-teritorial„

Suma
milioane lei

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2004, pentru jude˛ul Olt
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) ∫i (3) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu
modific„rile ∫i complet„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, aprobat„ prin Legea nr. 478/2004,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Se aprob„ suplimentarea sumelor
defalcate din taxa pe valoarea ad„ugat„ pentru
subven˛ionarea energiei termice livrate popula˛iei pe
anul 2004 cu suma de 12 miliarde lei, pentru jude˛ul Olt,
din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2004, ∫i alocarea
acesteia bugetului propriu al municipiului Caracal, pentru
subven˛ionarea energiei termice livrate popula˛iei.
(2) Se aprob„ suplimentarea sumelor defalcate din
impozitul pe venit pentru bugetele locale pe anul 2004 cu
suma de 2 miliarde lei, pentru jude˛ul Olt, din Fondul de
rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón

bugetul de stat pe anul 2004, ∫i alocarea acesteia
bugetului propriu al municipiului Caracal, pentru finan˛area
obiectivului de investi˛ii îBran∫ament energie electric„ ∫i
termic„, ap„ potabil„ ∫i canal pentru blocul ANL din strada
Vasile Alecsandri nr. 9“.
Art. 2. — Utilizarea sumelor prev„zute la art. 1 se face
de c„tre ordonatorul principal de credite, potrivit dispozi˛iilor
legale.
Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón volumul ∫i Ón
structura bugetului de stat pe anul 2004.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE

Bucure∫ti, 14 decembrie 2004.
Nr. 2.327.

Contrasemneaz„:
p. Ministrul de stat, ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Toma Zaharia,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru administra˛ia public„,
Gheorghe Emacu
Ministrul finan˛elor publice,
Mihai Nicolae T„n„sescu
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2004, pentru jude˛ul S„laj
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) ∫i (3) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu
modific„rile ∫i complet„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, aprobat„ prin Legea nr. 478/2004,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea sumelor defalcate
din impozitul pe venit pentru bugetele locale pe anul 2004
cu suma de 1,4 miliarde lei, pentru jude˛ul S„laj, din
Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2004, ∫i alocarea
acesteia bugetului propriu al jude˛ului S„laj pentru
finalizarea lucr„rilor de construc˛ie ∫i de amenajare a

Centrului de Œngrijire ∫i Asisten˛„ pentru Persoanele cu
Handicap Crasna.
Art. 2. — Utilizarea sumei prev„zute la art. 1 se va
face de c„tre ordonatorul principal de credite, potrivit
dispozi˛iilor legale.
Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón volumul ∫i Ón
structura bugetului de stat pe anul 2004.

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
Ministrul finan˛elor publice,
Mihai Nicolae T„n„sescu
Bucure∫ti, 14 decembrie 2004.
Nr. 2.328.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2004, pentru jude˛ul Harghita
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) ∫i (3) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu
modific„rile ∫i complet„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, aprobat„ prin Legea nr. 478/2004,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea sumelor defalcate
din impozitul pe venit pentru bugetele locale pe anul 2004
cu suma de 1 miliard lei, pentru jude˛ul Harghita, din
Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2004, ∫i alocarea
acesteia bugetului propriu al municipiului Gheorgheni pentru
finalizarea lucr„rilor la cl„direa ambulatoriului de specialitate
din municipiul Gheorgheni, jude˛ul Harghita.

Art. 2. — Utilizarea sumei prev„zute la art. 1 se face
de c„tre ordonatorul principal de credite, potrivit dispozi˛iilor
legale.
Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón volumul ∫i Ón
structura bugetului de stat pe anul 2004.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE

Bucure∫ti, 14 decembrie 2004.
Nr. 2.329.

Contrasemneaz„:
p. Ministrul de stat, ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Toma Zaharia,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru administra˛ia public„,
Gheorghe Emacu
Ministrul finan˛elor publice,
Mihai Nicolae T„n„sescu
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2004, pentru jude˛ul Ilfov
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) ∫i (3) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu
modific„rile ∫i complet„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, aprobat„ prin Legea nr. 478/2004,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea sumelor defalcate din
impozitul pe venit pentru bugetele locale pe anul 2004 cu
suma de 2,5 miliarde lei, pentru jude˛ul Ilfov, din Fondul de
rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul
de stat pe anul 2004, ∫i alocarea acesteia bugetului propriu
al ora∫ului Voluntari pentru executarea unor lucr„ri de
repara˛ii la ™coala nr. 1 din ora∫ul Voluntari.

Art. 2. — Utilizarea sumei prev„zute la art. 1 se face
de c„tre ordonatorul principal de credite, potrivit dispozi˛iilor
legale.
Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón volumul ∫i Ón
structura bugetului de stat pe anul 2004.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE

Bucure∫ti, 14 decembrie 2004.
Nr. 2.330.

Contrasemneaz„:
p. Ministrul de stat, ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Toma Zaharia,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru administra˛ia public„,
Gheorghe Emacu
Ministrul finan˛elor publice,
Mihai Nicolae T„n„sescu

EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR
Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti,
IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 224.09.71/150, fax 225.00.43, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.210/16.XII.2004 con˛ine 8 pagini.

Pre˛ul de v‚nzare 9.500 lei

ISSN 1453—4495

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

