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GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aplicarea de c„tre Serviciul Rom‚n de Informa˛ii a prevederilor Legii nr. 562/2004
privind autorizarea institu˛iilor publice din sistemul de ap„rare,
ordine public„ ∫i securitate na˛ional„ de a vinde personalului propriu unele locuin˛e de serviciu
pe care acestea le au Ón administrare
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 9 din Legea nr. 562/2004 privind autorizarea
institu˛iilor publice din sistemul de ap„rare, ordine public„ ∫i securitate na˛ional„ de a vinde personalului propriu unele
locuin˛e de serviciu pe care acestea le au Ón administrare ∫i al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Se aprob„ trecerea din domeniul public al
statului Ón domeniul privat al acestuia a locuin˛elor de
*) Anexa nr. 1 se comunic„ Serviciului Rom‚n de Informa˛ii.

serviciu aflate Ón administrarea Serviciului Rom‚n de
Informa˛ii, identificate potrivit anexei nr. 1*) care face parte
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integrant„ din prezenta hot„r‚re.
(2) Œn termen de 30 de zile de la intrarea Ón vigoare a
prezentei hot„r‚ri, Serviciul Rom‚n de Informa˛ii va
Óntreprinde m„surile necesare pentru Ónscrierea, potrivit
legii, a dreptului de proprietate privat„ a statului asupra
locuin˛elor prev„zute la alin. 1.
(3) Cheltuielile pentru Ónscrierea dreptului prev„zut la
alin. (2) se suport„ din sursele bugetare aprobate anual
Serviciului Rom‚n de Informa˛ii.

Art. 2. — Se aprob„ Normele metodologice privind
v‚nzarea unor locuin˛e de serviciu aflate Ón administrarea
Serviciului Rom‚n de Informa˛ii, prev„zute Ón anexa nr. 2
care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
Art. 3. — Serviciul Rom‚n de Informa˛ii ∫i Ministerul
Finan˛elor Publice vor opera modific„rile corespunz„toare Ón
inventarul imobilelor din domeniul public al statului, potrivit
legii.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
p. Directorul Serviciului Rom‚n de Informa˛ii,
Ion Popescu
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. 2.336.
ANEXA Nr. 2

NORME METODOLOGICE
privind v‚nzarea unor locuin˛e de serviciu aflate Ón administrarea Serviciului Rom‚n de Informa˛ii
Art. 1. — Locuin˛ele de serviciu aflate Ón administrarea
Serviciului Rom‚n de Informa˛ii pot fi v‚ndute, Ón condi˛iile
legii, titularilor contractelor de Ónchiriere, valabil Óncheiate.
Art. 2. — (1) Œn vederea cump„r„rii locuin˛ei de serviciu,
titularul contractului de Ónchiriere va adresa comandantului
unit„˛ii Ón care este Óncadrat cererea de cump„rare, la care
va anexa urm„toarele documente:
a) copia contractului de Ónchiriere a locuin˛ei de serviciu;
b) declara˛ie dat„ Ón nume propriu de c„tre fiecare
dintre membrii familiei, majori, men˛iona˛i Ón contractul
prev„zut la lit. a), din care s„ rezulte c„ Óndepline∫te
condi˛iile prev„zute de lege;
c) copii ale actelor de identitate ∫i ale actelor de stare
civil„ ale tuturor membrilor familiei, men˛iona˛i Ón contractul
de Ónchiriere.
(2) Cadrele mutate Ón interesul serviciului Ón alt„
garnizoan„, stabilite Ómpreun„ cu familia Ón localitatea de
re∫edin˛„ a noului loc de munc„, unde au primit locuin˛e
de serviciu, vor anexa la cererea de cump„rare o dovad„
din care s„ rezulte c„ locuin˛a pe care au de˛inut-o Ón
garnizoana din care au fost mutate nu a Óndeplinit condi˛iile
minimale prev„zute de Legea locuin˛ei nr. 114/1996 sau c„
a fost cedat„, Ón condi˛iile legii ∫i ale normelor interne de
munc„, institu˛iei publice din sistemul de ap„rare, ordine
public„ ∫i securitate na˛ional„.
Art. 3. — Comandantul dispune m„suri de verificare a
datelor Ónscrise de solicitant Ón formularul de cerere, iar
rezultatul acestora se consemneaz„ Óntr-un raport care se
prezint„ Ón cadrul ∫edin˛ei comisiei prev„zute la art. 4.
Art. 4. — (1) Œn vederea verific„rii Óndeplinirii condi˛iilor
prev„zute de lege pentru v‚nzarea locuin˛ei de serviciu ∫i
a oportunit„˛ii v‚nz„rii, Ón fiecare unitate se constituie o
comisie format„ din comandantul unit„˛ii, ∫eful
compartimentului personal ∫i consilierul juridic.
(2) Concluziile favorabile v‚nz„rii locuin˛ei de serviciu se
Ónscriu Óntr-un raport care se transmite unit„˛ii abilitate

pentru evaluarea pre˛ului de v‚nzare, dup„ caz, cu avizul
unit„˛ii ce de˛ine locuin˛a Ón eviden˛ele contabile ∫i Ónso˛it
de cererea de cump„rare.
(3) Œn cazul Ón care comisia constat„ c„ nu sunt
Óndeplinite condi˛iile pentru v‚nzarea locuin˛ei de serviciu ori
v‚nzarea nu este oportun„, concluzia va fi adus„ la
cuno∫tin˛„ persoanei solicitante; Ómpotriva hot„r‚rii comisiei
solicitantul poate formula contesta˛ie la adjunctul directorului
care coordoneaz„ activitatea logistic„ ∫i financiar„.
Art. 5. — Unitatea abilitat„ pentru evaluarea pre˛ului de
v‚nzare a locuin˛elor de serviciu Óntocme∫te situa˛ii
centralizate ale rapoartelor avizate ∫i le supune spre
analiz„ ∫i aprobare conducerii Serviciului Rom‚n de
Informa˛ii.
Art. 6. — Evaluarea locuin˛elor de serviciu pentru care
s-a aprobat v‚nzarea se efectueaz„ de unitatea abilitat„,
prin evaluatori proprii atesta˛i.
Art. 7. — (1) Pre˛ul de v‚nzare se comunic„ unit„˛ii Ón
care este Óncadrat titularul contractului de Ónchiriere iar,
dup„ caz, ∫i unit„˛ii care de˛ine locuin˛a Ón eviden˛ele
contabile.
(2) Pre˛ul de v‚nzare se comunic„ titularului contractului
de Ónchiriere a locuin˛ei de serviciu, care va transmite, Ón
scris, Ón termen de 15 zile, unit„˛ii care de˛ine imobilul Ón
eviden˛ele contabile op˛iunea cu privire la cump„rare,
preciz‚nd ∫i modalitatea de plat„.
Art. 8. — (1) Titularul contractului de Ónchiriere a
locuin˛ei de serviciu, care nu Ó∫i exprim„ op˛iunea pentru
cump„rarea locuin˛ei pe care o ocup„, va utiliza Ón
continuare, Ón condi˛iile legii, spa˛iul repartizat, pe baz„ de
contract Óncheiat cu unitatea care de˛ine imobilul Ón
eviden˛ele contabile.
(2) Œ∫i pot p„stra calitatea de chiria∫ ∫i pensionarii sau
urma∫ii titularilor contractelor de Ónchiriere, deceda˛i, al
c„ror venit nu le permite cump„rarea locuin˛ei.
Art. 9. — (1) Unit„˛ile care de˛in Ón eviden˛ele contabile
locuin˛e de serviciu pentru care s-a aprobat v‚nzarea,
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potrivit prezentelor norme metodologice, sunt abilitate s„ le
v‚nd„ Ón condi˛iile legii, pe baz„ de contract de v‚nzarecump„rare Óncheiat cu titularul contractului de Ónchiriere a
locuin˛ei de serviciu.
(2) Œn obiectul contractului de v‚nzare-cump„rare se va
include ∫i cota-parte indiviz„ din imobil, stabilit„ potrivit
prevederilor legale.
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(3) Prin contractul de v‚nzare-cump„rare se va
prevedea dreptul cump„r„torului de a achita ratele cu
anticipa˛ie.
Art. 10. — Directorul Serviciului Rom‚n de Informa˛ii va
aproba prin ordin instruc˛iuni de aplicare a prezentelor
norme metodologice.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind transmiterea unui imobil, proprietate public„ a statului, din administrarea
Ministerului S„n„t„˛ii — Direc˛ia de S„n„tate Public„ a Jude˛ului Cluj Ón administrarea
Casei de Asigur„ri de S„n„tate Cluj
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 12 alin. (1) ∫i (2) din Legea nr. 213/1998
privind proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ transmiterea imobilului, proprietate
public„ a statului, situat Ón municipiul Cluj-Napoca,
str. Constan˛a nr. 5, jude˛ul Cluj, av‚nd datele de
identificare prev„zute Ón anexa care face parte integrant„
din prezenta hot„r‚re, din administrarea Ministerului

S„n„t„˛ii — Direc˛ia de S„n„tate Public„ a Jude˛ului Cluj
Ón administrarea Casei de Asigur„ri de S„n„tate Cluj.
Art. 2. — Predarea-preluarea imobilului prev„zut la
art. 1 se face pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre p„r˛ile
interesate, Ón termen de 30 de zile de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
p. Ministrul s„n„t„˛ii,
Ion Bazac,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

Bucure∫ti, 14 decembrie 2004.
Nr. 2.338.

ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

privind transmiterea unui imobil, proprietate public„ a statului, din administrarea Ministerului S„n„t„˛ii —
Direc˛ia de S„n„tate Public„ a Jude˛ului Cluj Ón administrarea Casei de Asigur„ri de S„n„tate Cluj
Nr.
M.F.P.

36.546

Adresa imobilului
care se transmite

Cluj-Napoca,
str. Constan˛a nr. 5

Persoana juridic„
de la care
se transmite imobilul

Persoana juridic„
la care
se transmite imobilul

Ministerul S„n„t„˛ii — Casa de Asigur„ri
Direc˛ia de S„n„tate
de S„n„tate Cluj
Public„ a Jude˛ului Cluj

Caracteristicile tehnice ale imobilului care se transmite

Suprafa˛a
Suprafa˛a
Suprafa˛a
Suprafa˛a

parterului = 238 m2
etajului II = 1.049,92 m2
etajului III = 751 m2
etajului IV = 169,25 m2
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea anexei la Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.124/2001 privind normarea parcului auto
∫i a consumului de carburan˛i pentru activit„˛i specifice desf„∫urate Ón unele unit„˛i din
subordinea Ministerului S„n„t„˛ii ∫i Familiei
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 5 alin. (3) din Ordonan˛a Guvernului
nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorit„˛ile administra˛iei publice ∫i institu˛iile publice,
aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 247/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Anexa la Hot„r‚rea Guvernului
nr. 1.124/2001 privind normarea parcului auto ∫i a
consumului de carburan˛i pentru activit„˛i specifice
desf„∫urate Ón unele unit„˛i din subordinea Ministerului

S„n„t„˛ii ∫i Familiei, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 747 din 22 noiembrie 2001, se
modific„ ∫i se Ónlocuie∫te cu anexa care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
p. Ministrul s„n„t„˛ii,
Ion Bazac,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucure∫ti, 14 decembrie 2004.
Nr. 2.339.
ANEX√
NORMATIVE DE CHELTUIELI

privind dotarea cu autovehicule — autoturisme ∫i autolaboratoare — ∫i consumul lunar de carburan˛i
pentru activit„˛i specifice efectuate de direc˛iile de s„n„tate public„ jude˛ene ∫i de Direc˛ia de S„n„tate Public„
a Municipiului Bucure∫ti
I. Norme privind dotarea cu autovehicule (autoturisme
∫i autolaboratoare)
1. Direc˛ii de s„n„tate public„ jude˛ene

a) pentru desf„∫urarea activit„˛ilor specifice pe plan
local, Ón scopul realiz„rii politicilor ∫i programelor na˛ionale
de s„n„tate public„, ∫i supravegherea st„rii de s„n„tate a
popula˛iei:
limita maxim„ — 1 autovehicul la 75.000 de locuitori
b) pentru desf„∫urarea activit„˛ilor de inspec˛ie sanitar„
de stat, precum ∫i pentru interven˛ia operativ„ Ón situa˛ii de
risc epidemiologic:
limita maxim„ — 2 autovehicule pentru fiecare direc˛ie
de s„n„tate public„ jude˛ean„
2. Direc˛ia de S„n„tate Public„ a Municipiului Bucure∫ti

a) pentru desf„∫urarea activit„˛ilor specifice pe plan
local, Ón scopul realiz„rii politicilor ∫i programelor na˛ionale

de s„n„tate public„, ∫i supravegherea st„rii de s„n„tate a
popula˛iei:
limita maxim„ — 1 autovehicul la 125.000 de locuitori
b) pentru desf„∫urarea activit„˛ilor de inspec˛ie sanitar„
de stat, precum ∫i pentru interven˛ia operativ„ Ón situa˛ii de
risc epidemiologic:
limita maxim„ — 2 autovehicule
II. Normele privind consumul lunar de carburan˛i
pentru autovehicule (autoturisme ∫i autolaboratoare)
Limita maxim„
litri/lun„/vehicul

1. Direc˛ii de s„n„tate public„ jude˛ene
2. Direc˛ia de S„n„tate Public„
a Municipiului Bucure∫ti

300
250

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea alin. (5) al art. 2 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 625/1998
privind organizarea ∫i func˛ionarea Autorit„˛ii Rutiere Rom‚n„ — A.R.R.
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Alineatul (5) al articolului 2 din
Hot„r‚rea Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Autorit„˛ii Rutiere Rom‚ne — A.R.R., publicat„

Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 373 din
1 octombrie 1998, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
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î(5) Pentru exercitarea atribu˛iilor specifice de inspec˛ie,
control ∫i supraveghere, parcul normat al A.R.R. este de
120 de autoturisme ∫i 10 autospeciale, cu o norm„ de
consum de combustibil de 300 litri/autoturism/lun„. Nu se
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consider„ dep„∫iri ale consumului normat pe autoturism
consumul care, la nivelul anului, se Óncadreaz„ Ón
cantitatea de combustibil normat„ Ón raport cu num„rul de
autoturisme aprobat pentru A.R.R.”

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. 2.340.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru Ónfiin˛area Elementului de Sprijin Na˛ional pe l‚ng„ Reprezentan˛a Statului Major General
la Comandamentul Suprem al For˛elor Aliate din Europa — SHAPE
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Se aprob„ Ónfiin˛area de c„tre Ministerul
Ap„r„rii Na˛ionale a Elementului de Sprijin Na˛ional care
func˛ioneaz„ pe l‚ng„ Reprezentan˛a Statului Major
General la Comandamentul Suprem al For˛elor Aliate din
Europa — SHAPE.
(2) Anexele nr. 3a) ∫i 3b) la Hot„r‚rea Guvernului
nr. 172/2003 privind adapt„ri institu˛ionale Ón perspectiva
ader„rii Rom‚niei la NATO, inclusiv organizarea ∫i
func˛ionarea reprezent„rii Rom‚niei la Cartierul general al
NATO ∫i la Comandamentul Suprem al For˛elor Aliate din
Europa — SHAPE, cu modific„rile ulterioare, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 121 din
26 februarie 2003, cu modific„rile ulterioare, se modific„ ∫i
se Ónlocuiesc cu anexele nr. 1 ∫i 2 la prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — (1) Atribu˛iile Elementului de Sprijin Na˛ional
sunt, Ón principal, cele de asigurare a suportului

administrativ ∫i logistic necesar personalului care se afl„ Ón
misiune permanent„ Ón cadrul structurilor NATO sau pe
l‚ng„ acestea.
(2) Fi∫a postului pentru fiecare func˛ie va fi stabilit„ de
reprezentantul militar al Statului Major General la SHAPE.
Art. 3. — Cheltuielile determinate de aplicarea
dispozi˛iilor art. 1 sunt prev„zute Ón anexa nr. 3 la prezenta
hot„r‚re ∫i se asigur„ din bugetul aprobat Ministerului
Ap„r„rii Na˛ionale.
Art. 4. — Anexele nr. 1, 2 ∫i 3 fac parte integrant„ din
prezenta hot„r‚re ∫i se comunic„ Ministerului Afacerilor
Externe, Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale, Serviciului Rom‚n
de Informa˛ii, Serviciului de Informa˛ii Externe, Ministerului
Administra˛iei ∫i Internelor ∫i Oficiului Registrului Na˛ional al
Informa˛iilor Secrete de Stat.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
p. Ministrul ap„r„rii na˛ionale,
Gheorghe Matache,
secretar de stat
Ministrul afacerilor externe,
Mircea Geoan„
p. Ministrul finan˛elor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucure∫ti, 14 decembrie 2004.
Nr. 2.341.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea lit. g) a art. 8 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 281/1993
cu privire la salarizarea personalului din unit„˛ile bugetare
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. I. — La articolul 8 din Hot„r‚rea Guvernului
nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din
unit„˛ile bugetare, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 135 din 25 iunie 1993, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, litera g) se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
îg) salaria˛ii Operei Na˛ionale din Bucure∫ti, Teatrului
Na˛ional «I. L. Caragiale» din Bucure∫ti, Teatrului Na˛ional
de Operet„ «Ion Dacian», Bibliotecii Academiei Rom‚ne,
Corului Na˛ional de Camer„ «Madrigal», Muzeului Na˛ional
de Art„ al Rom‚niei din Bucure∫ti, Muzeului Na˛ional de
Istorie a Rom‚niei din Bucure∫ti ∫i Filarmonicii «George
Enescu» din Bucure∫ti, cu excep˛ia personalului de
specialitate artistic„ care beneficiaz„ de prevederile art. 2
din Legea nr. 102/2004 privind majorarea unor drepturi
salariale ale personalului de specialitate artistic„ din cadrul

Filarmonicii «George Enescu» din Bucure∫ti, beneficiaz„ de
un spor de 25% calculat la salariul de baz„, corespunz„tor
timpului lucrat Ón program normal de lucru, pentru
activitatea de importan˛„ na˛ional„ desf„∫urat„ Ón aceste
institu˛ii;“.
Art. II. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri
se abrog„ Hot„r‚rea Guvernului nr. 272/1996 pentru
completarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 281/1993 cu privire la
salarizarea personalului din unit„˛ile bugetare, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 91 din 6 mai
1996, ∫i Hot„r‚rea Guvernului nr. 408/2003 privind
aplicarea prevederilor art. 8 lit. g) din Hot„r‚rea Guvernului
nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din
unit„˛ile bugetare ∫i pentru salaria˛ii Corului Na˛ional de
Camer„ îMadrigal“, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 259 din 14 aprilie 2003.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
Ministrul culturii ∫i cultelor,
R„zvan Theodorescu
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Dan Mircea Popescu
p. Ministrul finan˛elor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucure∫ti, 14 decembrie 2004.
Nr. 2.342.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind aprobarea unor licen˛e de concesiune a activit„˛ii miniere de exploatare,
Óncheiate Óntre Agen˛ia Na˛ional„ pentru Resurse Minerale ∫i Societatea Na˛ional„
a C„rbunelui — S.A. Ploie∫ti
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 13 ∫i al art. 21 alin. (1) din Legea minelor
nr. 85/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ licen˛ele de concesiune a activit„˛ii
miniere de exploatare, Óncheiate Óntre Agen˛ia Na˛ional„
pentru Resurse Minerale, Ón calitate de concedent, ∫i
Societatea Na˛ional„ a C„rbunelui — S.A. Ploie∫ti, din
municipiul Ploie∫ti, str. Bob‚lna nr. 2, jude˛ul Prahova, Ón

calitate de concesionar, pentru z„c„mintele de lignit, Ón
perimetrele ™ot‚nga-Est, localitatea ™ot‚nga, jude˛ul
D‚mbovi˛a, ∫i Poienari, localitatea Poienarii de Muscel,
jude˛ul Arge∫, prev„zute Ón anexele*) nr. 1 ∫i 2 care fac
parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.

*) Anexele nr. 1 ∫i 2 se comunic„ Agen˛iei Na˛ionale pentru Resurse Minerale.
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Art. 2. — Stabilirea ∫i plata taxei anuale de exploatare
se fac Ón condi˛iile prev„zute la art. X din anexele la
prezenta hot„r‚re.
Art. 3. — Stabilirea ∫i plata redeven˛ei se fac Ón
condi˛iile prev„zute la art. XI din anexele la prezenta
hot„r‚re.
Art. 4. — Major„rile de Ónt‚rziere ∫i penalit„˛ile de
Ónt‚rziere, prev„zute la art. X pct. 10.1.3 ∫i la art. XI
pct. 11.2.4 din anexele la prezenta hot„r‚re, vor fi
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percepute conform legii fiscale Ón vigoare, aplicate la
cuantumul taxei ∫i redeven˛ei datorate, stabilite la nivelul
dob‚nzilor ∫i penalit„˛ilor de Ónt‚rziere prev„zute la art. 114
din Ordonan˛a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedur„ fiscal„, republicat„.
Art. 5. — Licen˛ele de concesiune a activit„˛ii miniere
de exploatare prev„zute la art. 1 intr„ Ón vigoare la data
public„rii prezentei hot„r‚ri
Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
Ministru de stat, ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Dan Ioan Popescu
Ministrul finan˛elor publice,
Mihai Nicolae T„n„sescu
Pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale pentru Resurse Minerale,
Maria Iuliana Stratulat
Bucure∫ti, 21 decembrie 2004.
Nr. 2.413.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind aprobarea unei licen˛e de concesiune a activit„˛ii miniere de exploatare,
Óncheiat„ Óntre Agen˛ia Na˛ional„ pentru Resurse Minerale ∫i Societatea Comercial„
îFINCOM CONSTRUCT“ — S.R.L.
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 13 ∫i al art. 21 alin. (1) din Legea minelor
nr. 85/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ Licen˛a de concesiune a activit„˛ii
miniere de exploatare, Óncheiat„ Óntre Agen˛ia Na˛ional„
pentru Resurse Minerale, Ón calitate de concedent, ∫i
Societatea Comercial„ îFINCOM CONSTRUCT“ — S.R.L.,
din localitatea N„ieni, jude˛ul Buz„u, Ón calitate de
concesionar, pentru z„c„m‚ntul de calcar din perimetrul
N„ieni, localitatea N„ieni, jude˛ul Buz„u, prev„zut„ Ón
anexa*) care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — Stabilirea ∫i plata taxei anuale de exploatare
se fac Ón condi˛iile prev„zute la art. X din anexa la
prezenta hot„r‚re.
Art. 3. — Stabilirea ∫i plata redeven˛ei se fac Ón
condi˛iile prev„zute la art. XI din anexa la prezenta
hot„r‚re.

Art. 4. — Major„rile de Ónt‚rziere ∫i penalit„˛ile de
Ónt‚rziere, prev„zute la art. X pct. 10.1.3 ∫i la art. XI
pct. 11.2.4 din anexa la prezenta hot„r‚re, vor fi percepute
conform legii fiscale Ón vigoare, aplicate la cuantumul taxei
∫i redeven˛ei datorate, stabilite la nivelul dob‚nzilor ∫i
penalit„˛ilor de Ónt‚rziere prev„zute la art. 114 din
Ordonan˛a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedur„ fiscal„, republicat„.
Art. 5. — Licen˛a de concesiune a activit„˛ii miniere de
exploatare prev„zut„ la art. 1 intr„ Ón vigoare la data
public„rii prezentei hot„r‚ri Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
Ministru de stat, ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Dan Ioan Popescu
Ministrul finan˛elor publice,
Mihai Nicolae T„n„sescu
Pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale pentru Resurse Minerale,
Maria Iuliana Stratulat
Bucure∫ti, 21 decembrie 2004.
Nr. 2.414.
*) Anexa se comunic„ Agen˛iei Na˛ionale pentru Resurse Minerale.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru completarea anexei nr. 2 la Hot„r‚rea Guvernului nr. 447/2002
privind atestarea bunurilor apar˛in‚nd domeniului public al jude˛ului Arge∫,
precum ∫i al municipiilor, ora∫elor ∫i comunelor din jude˛ul Arge∫
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Anexa nr. 2 la Hot„r‚rea Guvernului
nr. 447/2002 privind atestarea bunurilor apar˛in‚nd
domeniului public al jude˛ului Arge∫, precum ∫i al
municipiilor, ora∫elor ∫i comunelor din jude˛ul Arge∫,

publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 609
∫i nr. 609 bis din 16 august 2002, se completeaz„ cu o
nou„ pozi˛ie, pozi˛ia nr. 3.761, av‚nd cuprinsul prev„zut Ón
anexa care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

EUGEN BEJINARIU
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, 28 decembrie 2004.
Nr. 2.440.
ANEX√
INVENTARUL

bunurilor care apar˛in domeniului public al municipiului Pite∫ti
Situa˛ia juridic„ actual„
Nr.
crt.

Poz.
Ónreg.

î3.761

Codul de
clasificare

Denumirea
bunului

Elementele
de identificare

Ramp„
depozitare
de∫euri

DN 65 km 5
de municipiul Pite∫ti
S = 346.951 m2

Anul dob‚ndirii
sau, dup„ caz,
al d„rii
Ón folosin˛„

Valoarea
de
inventar
(lei)

1969

Denumirea actului
de proprietate
sau a altor
acte doveditoare

Nr./data

Hot„r‚rea
Consiliului
Local

34/21 iulie 2004“
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