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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului ºi din administrarea Ministerului
Administraþiei ºi Internelor în domeniul public al oraºului Sulina ºi în administrarea
Consiliului Local al Oraºului Sulina
În temeiul art. 108 din Constituþie, republicatã, al art. 8 alin. (1) ºi al art. 12 alin. (1) ºi (2) din Legea
nr. 213/1998 privind proprietatea publicã ºi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã trecerea unui imobil situat în
oraºul Sulina, judeþul Tulcea, având datele de identificare
prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta
hotãrâre, din domeniul privat al statului ºi din administrarea

Ministerului Administraþiei ºi Internelor în domeniul public al
oraºului Sulina ºi în administrarea Consiliului Local al
Oraºului Sulina.
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Art. 2. Ñ Predarea-preluarea imobilului prevãzut la art. 1
se va face pe bazã de protocol încheiat între pãrþile interesate,

la valoarea de inventar din evidenþele contabile, în termen de
30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul administraþiei ºi internelor,
Marian Florian Sãniuþã
Ministrul delegat pentru administraþia publicã,
Gheorghe Emacu
p. Ministrul finanþelor publice,
Maria Manolescu,
secretar de stat

Bucureºti, 15 iulie 2004.
Nr. 1.106.

ANEXÃ
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului situat în oraºul Sulina, judeþul Tulcea, care se transmite din domeniul privat al statului ºi din administrarea
Ministerului Administraþiei ºi Internelor în domeniul public al oraºului Sulina ºi în administrarea
Consiliului Local al Oraºului Sulina
Adresa imobilului
care se transmite

Oraºul Sulina,
str. Cãpitan Barbin nr. 3
(fost 1 bis),
judeþul Tulcea

Persoana juridicã
de la care se transmite
imobilul

Persoana juridicã
la care se transmite
imobilul

Ministerul Administraþiei
ºi Internelor

Consiliul Local
al Oraºului Sulina

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Pavilion nr. 1
Suprafaþa construitã = 137,03 m2
Suprafaþa desfãºuratã = 137,03 m2
Valoarea contabilã = 145.275.000 lei
Pavilion nr. 2
Suprafaþa construitã = 147,05 m2
Suprafaþa desfãºuratã = 147,05 m2
Valoarea contabilã = 107.150.000 lei
Pavilion nr. 3
Suprafaþa construitã = 91,76 m2
Suprafaþa desfãºuratã = 91,76 m2
Valoarea contabilã = 46.914.000 lei
Suprafaþã teren = 1.405 m2

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului ºi din administrarea
Ministerului Apãrãrii Naþionale în domeniul public al unor unitãþi administrativ-teritoriale
ºi în administrarea consiliilor locale ale acestora
În temeiul art. 108 din Constituþie, republicatã, al art. 9 alin. (1) ºi al art. 12 alin. (1) ºi (2) din Legea
nr. 213/1998 privind proprietatea publicã ºi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã trecerea unor imobile, având
datele de identificare prevãzute în anexa care face
parte integrantã din prezenta hotãrâre, din domeniul
public al statului ºi din administrarea Ministerului
Apãrãrii Naþionale în domeniul public al unor unitãþi

administrativ-teritoriale ºi în administrarea consiliilor
locale ale acestora.
Art. 2. Ñ Predarea-preluarea imobilelor transmise
potrivit art. 1 se face pe bazã de protocol încheiat
între pãrþile interesate, în termen de 60 de zile de la
data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Bucureºti, 15 iulie 2004.
Nr. 1.107.

Contrasemneazã:
Ministrul apãrãrii naþionale,
Ioan Mircea Paºcu
Ministru de stat, ministrul administraþiei ºi internelor,
Marian Florian Sãniuþã
Ministrul delegat pentru administraþia publicã,
Gheorghe Emacu
p. Ministrul finanþelor publice,
Maria Manolescu,
secretar de stat
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ANEXÃ
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor, proprietate publicã a statului, care se transmit din administrarea Ministerului Apãrãrii Naþionale
în proprietatea publicã a unor unitãþi administrativ-teritoriale ºi în administrarea consiliilor locale ale acestora

Nr.
crt.

Locul unde este
situat imobilul
care se transmite

1. Municipiul Tecuci,
Aleea ªtrandului,
judeþul Galaþi
2. Municipiul Turnu Mãgurele,
cvartal 123,
judeþul Teleorman
3. Municipiul Târgu Jiu,
bd. Nicolae Titulescu,
judeþul Gorj
4. Municipiul Roman,
str. Smirnova nr. 26Ñ26A,
judeþul Neamþ
5. Municipiul Cluj-Napoca,
cartierul Mãrãºti,
judeþul Cluj
6. Municipiul Satu Mare,
judeþul Satu Mare
7. Oraºul Huedin,
Aleea 1 Mai,
judeþul Cluj
8. Oraºul Ineu,
Str. Republicii nr. 14,
judeþul Arad

Persoana
juridicã
de la care se
transmite
imobilul

Ministerul
Apãrãrii
Naþionale
Ministerul
Apãrãrii
Naþionale
Ministerul
Apãrãrii
Naþionale
Ministerul
Apãrãrii
Naþionale
Ministerul
Apãrãrii
Naþionale
Ministerul
Apãrãrii
Naþionale
Ministerul
Apãrãrii
Naþionale
Ministerul
Apãrãrii
Naþionale

Persoana juridicã
la care se transmite
imobilul

Consiliul Local
al Municipiului
Tecuci
Consiliul Local
al Municipiului
Turnu Mãgurele
Consiliul Local
al Municipiului
Târgu Jiu
Consiliul Local
al Municipiului
Roman
Consiliul Local
al Municipiului
Cluj-Napoca
Consiliul Local
al Municipiului
Satu Mare
Consiliul Local
al Oraºului
Huedin
Consiliul Local
al Oraºului
Ineu

Codul de clasificare
din inventarul bunurilor
aflate în administrarea
Ministerului Apãrãrii
Naþionale care alcãtuiesc
domeniul public
al statului

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

imobil 5.263
cod 8.29.09
nr. M.F. 107.043
imobil 5.247
cod 8.29.09
nr. M.F. 103.826
imobil 5.248
cod 8.29.09
nr. M.F. 103.938
imobil 5.250
cod 8.29.09
nr. M.F. 106.944
imobil 5.253
cod 8.29.09
nr. M.F. 106.678
imobil 5.249
cod 8.29.09
nr. M.F. 106.745
imobil 5.256
cod 8.29.09
nr. M.F. 106.699
imobil 5.241
cod 8.29.09
nr. M.F. 103.510

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Suprafaþa terenului = 2.000 m2
Suprafaþa terenului = 600 m2
Suprafaþa terenului = 1.260 m2
Suprafaþa terenului = 1.200 m2
Suprafaþa terenului = 3.200 m2
Suprafaþa terenului = 3.393 m2
Suprafaþa terenului = 2.000 m2
Suprafaþa terenului = 4.267 m2

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli pe anul 2004
al Comisiei Naþionale pentru Controlul Activitãþilor Nucleare
În temeiul art. 108 din Constituþie, republicatã, al art. 8 alin. (1) lit. f) din Regulamentul de organizare ºi
funcþionare a Comisiei Naþionale pentru Controlul Activitãþilor Nucleare, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.627/2003,
cu modificãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã rectificarea bugetului de venituri ºi
cheltuieli pe anul 2004 al Comisiei Naþionale pentru
Controlul Activitãþilor Nucleare, prevãzut în anexa care face
parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2. Ñ Comisia Naþionalã pentru Controlul Activitãþilor
Nucleare rãspunde de modul de formare, administrare,
angajare ºi utilizare a sumelor prevãzute în bugetul de venituri
ºi cheltuieli, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Bucureºti, 15 iulie 2004.
Nr. 1.108.

Contrasemneazã:
ªeful Cancelariei Primului-Ministru,
Alin Teodorescu
Preºedintele Comisiei Naþionale
pentru Controlul Activitãþilor Nucleare,
Lucian Biro
p. Ministrul finanþelor publice,
Maria Manolescu,
secretar de stat
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind producþia ºi finanþarea stocului de octoxid de uraniu necesar Unitãþii 2
din cadrul obiectivului de investiþii ”Centrala Nuclearoelectricã Cernavodã Ñ 5 X 700 MWÒ,
în anul 2005
În temeiul art. 108 din Constituþie, republicatã, ºi al art. 4 alin. (2) din Ordonanþa Guvernului nr. 126/2000 privind
continuarea realizãrii Unitãþii 2 din cadrul obiectivului de investiþii ”Centrala Nuclearoelectricã Cernavodã Ñ 5 x 700 MWÒ,
aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 335/2001, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã producerea ºi livrarea în anul 2005
de cãtre Compania Naþionalã a Uraniului Ñ S.A. a
cantitãþii de 30 tone octoxid de uraniu în vederea constituirii
de cãtre Societatea Naþionalã ”NuclearelectricaÒ Ñ S.A.
a stocului de uraniu pentru fabricarea primei încãrcãturi de
combustibil nuclear, necesarã punerii în funcþiune a Unitãþii 2

din
cadrul
obiectivului
de
investiþii
”Centrala
Nuclearoelectricã Cernavodã Ñ 5 x 700 MWÒ.
Art. 2. Ñ Cheltuielile necesare pentru producerea ºi
constituirea stocului prevãzut la art. 1 se asigurã din
bugetul de stat, din veniturile cu destinaþie specialã.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
p. Ministrul de stat, ministrul economiei ºi comerþului,
Andrei Grigorescu,
secretar de stat
p. Ministrul finanþelor publice,
Maria Manolescu,
secretar de stat
Bucureºti, 15 iulie 2004.
Nr. 1.109.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului
a unor construcþii aflate în administrarea Ministerului Apãrãrii Naþionale
În temeiul art. 108 din Constituþie, republicatã, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea
publicã ºi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi al art. 2 din Ordonanþa Guvernului
nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcþiune, casare ºi valorificare a activelor corporale care
alcãtuiesc domeniul public al statului ºi al unitãþilor administrativ-teritoriale, aprobatã prin Legea nr. 246/2001,
Guvernul României

adoptã prezenta hotãrâre.

Art. 1. Ñ Se aprobã trecerea din domeniul public al
statului în domeniul privat al statului a unor construcþii
aflate în administrarea Ministerului Apãrãrii Naþionale,
amplasate în incinta imobilelor identificate potrivit anexei
care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2. Ñ Trecerea în domeniul privat al statului a
construcþiilor prevãzute la art. 1 se face în vederea
scoaterii din funcþiune ºi demolãrii acestora.
Art. 3. Ñ Dupã scoaterea din funcþiune ºi demolarea
construcþiilor, Ministerul Apãrãrii Naþionale îºi va actualiza în
mod corespunzãtor datele din evidenþa cantitativ-valoricã.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul apãrãrii naþionale,
Ioan Mircea Paºcu
p. Ministrul finanþelor publice,
Maria Manolescu,
secretar de stat
Bucureºti, 15 iulie 2004.
Nr. 1.110.

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

6

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 675/27.VII.2004
ANEXÃ
DATELE DE IDENTIFICARE

a construcþiilor care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului,
aflate în administrarea Ministerului Apãrãrii Naþionale
Nr.
crt.

Adresa imobilului

Persoana juridicã
care administreazã
imobilul

1. Localitatea Odoreu,
judeþul Satu Mare

Ministerul Apãrãrii
Naþionale

2. Localitatea Sibiu,
judeþul Sibiu

Ministerul Apãrãrii
Naþionale

3. Localitatea Giarmata,
judeþul Timiº

Ministerul Apãrãrii
Naþionale

4. Localitatea
Târgu Mureº,
judeþul Mureº

Ministerul Apãrãrii
Naþionale

Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul privat al statului

Imobil 2.878, nr. M.F. 106.711
Pavilionul H1:
Ñ suprafaþa construitã = 54 m2
Ñ valoarea contabilã = 13.000 lei
Pavilionul H2:
Ñ suprafaþa construitã = 54 m2
Ñ valoarea contabilã = 13.000 lei
Pavilionul H3:
Ñ suprafaþa construitã = 54 m2
Ñ valoarea contabilã = 13.000 lei
Pavilionul H4:
Ñ suprafaþa construitã = 54 m2
Ñ valoarea contabilã = 13.000 lei
Imobil 793, nr. M.F. 104.078
Pavilionul R1:
Ñ suprafaþa construitã = 195 m2
Ñ valoarea contabilã = 135.000 lei
Imobil 960, nr. M.F. 103.491
Pavilionul C:
Ñ suprafaþa construitã = 27 m2
Ñ valoarea contabilã = 9.000 lei
Imobil 614, nr. M.F. 104.107
Pavilionul F1:
Ñ suprafaþa construitã = 12 m2
Ñ valoarea contabilã = 12.000 lei
Pavilionul H:
Ñ suprafaþa construitã = 97 m2
Ñ valoarea contabilã = 19.000 lei
Pavilionul H1:
Ñ suprafaþa construitã = 83 m2
Ñ valoarea contabilã = 29.000 lei
Pavilionul H4:
Ñ suprafaþa construitã = 180 m2
Ñ valoarea contabilã = 72.961 lei
Pavilionul H5:
Ñ suprafaþa construitã = 19,84 m2
Ñ valoarea contabilã = 7.000 lei
Pavilionul H6:
Ñ suprafaþa construitã = 95,55 m2
Ñ valoarea contabilã = 14.000 lei
Pavilionul H7:
Ñ suprafaþa construitã = 96 m2
Ñ valoarea contabilã = 8.500 lei
Pavilionul H8:
Ñ suprafaþa construitã = 54,56 m2
Ñ valoarea contabilã = 13.000 lei
Pavilionul H9:
Ñ suprafaþa construitã = 19,84 m2
Ñ valoarea contabilã = 7.000 lei
Pavilionul J:
Ñ suprafaþa construitã = 43 m2
Ñ valoarea contabilã = 21.000 lei
Pavilionul S1:
Ñ suprafaþa construitã = 40 m2
Ñ valoarea contabilã = 21.000 lei
Pavilionul S2:
Ñ suprafaþa construitã = 37,63 m2
Ñ valoarea contabilã = 32.000 lei
Pavilionul R1:
Ñ suprafaþa construitã = 10,4 m2
Ñ valoarea contabilã = 17.000 lei
Pavilionul R2:
Ñ suprafaþa construitã = 2,72 m2
Ñ valoarea contabilã = 2.100 lei
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Nr.
crt.

Adresa imobilului

Persoana juridicã
care administreazã
imobilul

7

Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul privat al statului

Pavilionul R3:
Ñ suprafaþa construitã = 96 m2
Ñ valoarea contabilã = 27.000 lei
Pavilionul Þ:
Ñ suprafaþa construitã = 5 m2
Ñ valoarea contabilã = 3.000 lei
Pavilionul W1:
Ñ suprafaþa construitã = 8 m2
Ñ valoarea contabilã = 4.000 lei
Pavilionul Q3:
Ñ suprafaþa construitã = 39 m2
Ñ valoarea contabilã = 21.000 lei
Pavilionul Y:
Ñ suprafaþa construitã = 6 m2
Ñ valoarea contabilã = 3.000 lei
Pavilionul Z1:
Ñ suprafaþa construitã = 155 m2
Ñ valoarea contabilã = 85.000 lei
Pavilionul Z2:
Ñ suprafaþa construitã = 155 m2
Ñ valoarea contabilã = 85.000 lei
Pavilionul Z3:
Ñ suprafaþa construitã = 155 m2
Ñ valoarea contabilã = 85.000 lei
Pavilionul Z4:
Ñ suprafaþa construitã = 155 m2
Ñ valoarea contabilã = 85.000 lei
Pavilionul X1:
Ñ suprafaþa construitã = 274 m2
Ñ valoarea contabilã = 123.000 lei

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului
a unei construcþii aflate în administrarea Ministerului Administraþiei ºi Internelor
În temeiul art. 108 din Constituþie, republicatã, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea
publicã ºi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi al art. 2 din Ordonanþa Guvernului
nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcþiune, casare ºi valorificare a activelor corporale care
alcãtuiesc domeniul public al statului ºi al unitãþilor administrativ-teritoriale, aprobatã prin Legea nr. 246/2001,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã trecerea din domeniul public al
statului în domeniul privat al statului a unei construcþii
aflate în administrarea Ministerului Administraþiei ºi
Internelor, situatã în municipiul Mizil, str. ªtefan cel Mare
nr. 2, judeþul Prahova, identificatã potrivit anexei care face
parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2. Ñ Trecerea construcþiei prevãzute la art. 1 în
domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din
funcþiune ºi demolãrii acesteia.
Art. 3. Ñ Dupã scoaterea din funcþiune ºi demolarea
construcþiei, Ministerul Administraþiei ºi Internelor îºi va
actualiza în mod corespunzãtor datele din evidenþa
cantitativ-valoricã.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul administraþiei ºi internelor,
Marian Florian Sãniuþã
p. Ministrul finanþelor publice,
Maria Manolescu,
secretar de stat
Bucureºti, 15 iulie 2004.
Nr. 1.111.
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ANEXÃ
DATELE DE IDENTIFICARE

a construcþiei care trece din domeniul public al statului în domeniul privat al statului
ºi în administrarea Ministerului Administraþiei ºi Internelor
Persoana juridicã
în administrarea
cãreia se
aflã imobilul

Adresa imobilului

Municipiul Mizil,
str. ªtefan cel Mare nr. 2,
judeþul Prahova

Ministerul
Administraþiei
ºi Internelor

Caracteristicile imobilului
care trece în domeniul
privat al statului

Numãr
de inventar
atribuit de
Ministerul Finanþelor Publice

Pavilion ”DÒ-02 (magazie materiale)
(construcþie parter)
Suprafaþa construitã = 894 m2
Suprafaþa desfãºuratã = 894 m2
Valoarea contabilã = 190.473.000 lei

102.770 (parþial)

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL COMUNICAÞIILOR ªI TEHNOLOGIEI INFORMAÞIEI

ORDIN
privind punerea în funcþiune a Sistemului naþional unic pentru apeluri de urgenþã
la nivelul municipiului Bucureºti
Având în vedere prevederile Ordonanþei Guvernului nr. 18/2002 privind funcþionarea Sistemului naþional unic
pentru apeluri de urgenþã, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 398/2002,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 227/2003 privind aprobarea condiþiilor pentru instalarea, operarea, întreþinerea
ºi menþinerea la nivelul cerinþelor a Sistemului naþional unic pentru apeluri de urgenþã, precum ºi pentru înfiinþarea unei
activitãþi pe lângã Serviciul de Telecomunicaþii Speciale, finanþatã integral din venituri proprii,
ministrul comunicaþiilor ºi tehnologiei informaþiei emite prezentul ordin.
Art. 1. Ñ În cuprinsul prezentului ordin sunt aplicabile
definiþiile prezentate la art. 1 ºi 2 din Ordonanþa Guvernului
nr. 18/2002 privind funcþionarea Sistemului naþional unic
pentru apeluri de urgenþã, aprobatã cu modificãri prin
Legea nr. 398/2002.
Art. 2. Ñ Se introduce în România numãrul 112 ca
numãr unic pentru apeluri de urgenþã în reþelele publice de
telefonie.
Art. 3. Ñ Începând cu data de 15 iunie 2004 ora 00,00
se dã în funcþiune sistemul la nivelul municipiului Bucureºti,
componentã a Sistemului naþional unic pentru apeluri de
urgenþã.
Art. 4. Ñ Operatorii reþelelor publice de telefonie fixã ºi
mobilã au obligaþia sã asigure rutarea apelurilor abonaþilor
proprii la numãrul unic de urgenþã 112 prin reþeaua
Romtelecom.

Art. 5. Ñ (1) Necesarul resurselor de comunicaþii pentru
Sistemul naþional unic pentru apeluri de urgenþã va fi
analizat de cãtre Serviciul de Telecomunicaþii Speciale
împreunã cu operatorii reþelelor publice de telefonie fixã ºi
mobilã, astfel încât sã asigure un grad de accesibilitate în
sistem de 99% din totalul apelurilor la 112, în orele de
trafic maxim.
(2) Resursele de comunicaþii aparþinând operatorilor
reþelelor publice de telefonie fixã ºi mobilã utilizate exclusiv
pentru serviciul de urgenþã 112 se pun gratuit la dispoziþie
operatorului Sistemului naþional unic pentru apeluri de
urgenþã.
Art. 6. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, ºi va fi pus în aplicare prin
grija Ministerului Comunicaþiilor ºi Tehnologiei Informaþiei ºi
a Serviciului de Telecomunicaþii Speciale.

Ministrul comunicaþiilor ºi tehnologiei informaþiei,
Dan Nica
Bucureºti, 14 iunie 2004.
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