Anul 173 (XVII) — Nr. 1.016

PARTEA

I

LEGI, DECRETE, HOT√R¬RI ™I ALTE ACTE

Miercuri, 16 noiembrie 2005

SUMAR

Nr.

1.376.

1.377.

1.378.

1.379.

1.380.

1.381.

1.382.

Pagina
HOT√R¬RI ALE GUVERNULUI 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
2005, pentru jude˛ul Cluj ..........................................
— Hot„r‚re privind alocarea unei sume din
Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia
Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul
2005, pentru jude˛ul Br„ila .......................................
— Hot„r‚re privind alocarea unei sume din
Fondul de interven˛ie la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005, pentru
Ónl„turarea efectelor calamit„˛ilor naturale produse
Ón jude˛ul Bac„u ........................................................
— Hot„r‚re privind alocarea unei sume din
Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia
Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul
2005, pentru jude˛ul Giurgiu.....................................
— Hot„r‚re privind alocarea unei sume din
Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia
Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul
2005, pentru jude˛ul Constan˛a................................
— Hot„r‚re privind alocarea unei sume din
Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia
Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul
2005, pentru jude˛ul Tulcea .....................................
— Hot„r‚re privind suplimentarea bugetului
Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor pe anul
2005 din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia

2

2

3

3

4

4

Nr.

Pagina
Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul
2005, pentru aniversarea la data de 1 decembrie
2005 a Zilei Na˛ionale a Rom‚niei ∫i a 87 de ani
de la Marea Unire ....................................................

5

1.384. — Hot„r‚re privind transmiterea obiectivului de
investi˛ii Ón curs de execu˛ie îDispensar medical
uman Ón comuna Poiana Blenchii, jude˛ul S„laj“
din domeniul privat al statului ∫i din administrarea
Ministerului S„n„t„˛ii Ón domeniul public al
comunei Poiana Blenchii ∫i Ón administrarea
Consiliului Local al Comunei Poiana Blenchii,
jude˛ul S„laj ...............................................................

5–6

1.385. — Hot„r‚re privind donarea de c„tre statul rom‚n
a unor bunuri mobile de uz didactic, apar˛in‚nd
domeniului privat al statului, pentru Institutul de
Limbi Str„ine al For˛elor Armate Iordaniene...........

6–7

1.386. — Hot„r‚re privind aprobarea pl„˛ii contribu˛iei
financiare a Rom‚niei pentru participarea la
îProgramul comunitar de ac˛iune pentru
promovarea cet„˛eniei europene active (participare
civic„)“ pentru anii 2005 ∫i 2006.............................

7–8

1.389. — Hot„r‚re pentru modificarea pozi˛iei nr. 9 din
anexa la Hot„r‚rea Guvernului nr. 706/1994
privind trecerea palatelor administrative din
municipiile re∫edin˛e de jude˛e Ón administrarea
prefecturilor ................................................................

8

2

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.016/16.XI.2005

HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

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 2005, pentru jude˛ul Cluj
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, ∫i al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea sumelor defalcate
din taxa pe valoarea ad„ugat„ pentru sus˛inerea sistemului
de protec˛ie a persoanelor cu handicap, cultur„, culte ∫i
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2005 cu suma de
3.700 mii lei (RON), pentru jude˛ul Cluj, din Fondul de
rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón
bugetul de stat pe anul 2005, ∫i alocarea acesteia
bugetului propriu al municipiului Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj,

pentru realizarea obiectivului de investi˛ii îVariante de
ocolire pentru municipiul Cluj-Napoca Ón zona de nord-est“.
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 2005.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 10 noiembrie 2005.
Nr. 1.376.
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 2005, pentru jude˛ul Br„ila
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, ∫i al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea sumelor defalcate
din taxa pe valoarea ad„ugat„ pentru drumuri jude˛ene ∫i
comunale cu suma de 3.100 mii lei (RON), pentru jude˛ul
Br„ila, din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia
Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005, ∫i
alocarea acesteia bugetului propriu al jude˛ului Br„ila, Ón

vederea finan˛„rii lucr„rilor de reabilitare a drumului
jude˛ean DJ 212 A km 0+000 — km 35+000.
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 2005.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 10 noiembrie 2005.
Nr. 1.377.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume din Fondul de interven˛ie la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005, pentru Ónl„turarea efectelor calamit„˛ilor naturale produse
Ón jude˛ul Bac„u
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (4) ∫i (5) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 21 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ alocarea sumei de 1.300 mii lei
(RON) din Fondul de interven˛ie la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005, bugetului propriu
al comunei Gura V„ii, jude˛ul Bac„u, pentru Ónl„turarea
efectelor calamit„˛ilor naturale produse Ón anul 2005, Ón
vederea realiz„rii unor lucr„ri urgente de alimentare cu
energie electric„ a zonei Rotunda, unde vor fi str„mutate
familiile cu locuin˛e distruse de inunda˛ii din satul Gura
V„ii.
Art. 2. — Pentru asigurarea fondurilor necesare finan˛„rii
lucr„rilor prev„zute la art. 1 se suplimenteaz„ cu suma de

1.300 mii lei (RON) Fondul de interven˛ie la dispozi˛ia
Guvernului din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia
Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005.
Art. 3. — Utilizarea sumei prev„zute la art. 1 se face
de c„tre ordonatorul principal de credite, potrivit dispozi˛iilor
legale.
Art. 4. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului
de stat pe anul 2005.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 10 noiembrie 2005.
Nr. 1.378.
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 2005, pentru jude˛ul Giurgiu
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, ∫i al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea sumelor defalcate
din taxa pe valoarea ad„ugat„ pentru sus˛inerea sistemului
de protec˛ie a persoanelor cu handicap, cultur„, culte ∫i
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2005 cu suma de
1.000 mii lei (RON), pentru jude˛ul Giurgiu, din Fondul de
rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón
bugetul de stat pe anul 2005, ∫i alocarea acesteia

bugetului propriu al jude˛ului Giurgiu pentru sus˛inerea
sistemului de protec˛ie a persoanelor cu handicap.
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 2005.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 10 noiembrie 2005.
Nr. 1.379.
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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 2005, pentru jude˛ul Constan˛a
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, ∫i al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea sumelor defalcate
din taxa pe valoarea ad„ugat„ pentru drumurile jude˛ene ∫i
comunale pe anul 2005 cu suma de 796,5 mii lei (RON),
pentru jude˛ul Constan˛a, din Fondul de rezerv„ bugetar„
la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul
2005, ∫i alocarea acesteia bugetului propriu al comunei
Cump„na, jude˛ul Constan˛a, pentru finalizarea lucr„rilor
îŒmbr„c„minte bituminoas„ u∫oar„ — DC 1 A — Cump„na—

2 km“ ∫i îŒmbr„c„minte bituminoas„ u∫oar„ — DC 2 —
Cump„na—3 km“.
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 2005.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 10 noiembrie 2005.
Nr. 1.380.
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 2005, pentru jude˛ul Tulcea
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, ∫i al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea sumelor defalcate
din taxa pe valoarea ad„ugat„ pentru sus˛inerea sistemului
de protec˛ie a persoanelor cu handicap, cultur„, culte ∫i
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2005 cu suma de
3.500 mii lei (RON), pentru jude˛ul Tulcea, din Fondul de
rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón
bugetul de stat pe anul 2005, ∫i alocarea acesteia bugetului

propriu al jude˛ului Tulcea, pentru obiectivul de investi˛ii
îConsolidare mal drept al bra˛ului Chilia km 111—114“.
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 2005.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
Sulfina Barbu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 10 noiembrie 2005.
Nr. 1.381.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor pe anul 2005
din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005,
pentru aniversarea la data de 1 decembrie 2005 a Zilei Na˛ionale a Rom‚niei
∫i a 87 de ani de la Marea Unire
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 2005 nr. 511/2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului Ministerului
Administra˛iei ∫i Internelor pe anul 2005, la capitolul 51.01
îAutorit„˛i publice“, titlul 20 îCheltuieli materiale ∫i servicii“,
pentru Prefectura Jude˛ului Alba, cu suma de 500 mii lei
(RON), din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia
Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005, Ón
vederea acoperirii cheltuielilor ocazionate de aniversarea la
Alba Iulia a Zilei Na˛ionale a Rom‚niei ∫i a Ómplinirii a
87 de ani de la Marea Unire.
Art. 2. — Ac˛iunile ce urmeaz„ s„ fie realizate pentru
aceast„ aniversare se stabilesc ∫i se aprob„ de Institu˛ia

Prefectului Jude˛ului Alba, care va controla modul de
utilizare a sumei alocate potrivit prezentei hot„r‚ri, Ón
conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i cu celelalte
dispozi˛ii legale.
Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„, la propunerea ordonatorului principal de credite,
modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului de stat
∫i Ón volumul ∫i structura bugetului Ministerului
Administra˛iei ∫i Internelor pe anul 2005.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Bucure∫ti, 10 noiembrie 2005.
Nr. 1.382.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind transmiterea obiectivului de investi˛ii Ón curs de execu˛ie îDispensar medical uman
Ón comuna Poiana Blenchii, jude˛ul S„laj“ din domeniul privat al statului ∫i din administrarea
Ministerului S„n„t„˛ii Ón domeniul public al comunei Poiana Blenchii ∫i Ón administrarea Consiliului
Local al Comunei Poiana Blenchii, jude˛ul S„laj
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 8 alin. (1) ∫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, precum ∫i
al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ transmiterea obiectivului de
investi˛ii Ón curs de execu˛ie îDispensar medical uman Ón
comuna Poiana Blenchii, jude˛ul S„laj“, situat Ón comuna
Poiana Blenchii, jude˛ul S„laj, av‚nd datele de identificare
prev„zute Ón anexa care face parte integrant„ din prezenta
hot„r‚re, din domeniul privat al statului ∫i din administrarea
Ministerului S„n„t„˛ii Ón domeniul public al comunei Poiana

Blenchii ∫i Ón administrarea Consiliului Local al Comunei
Poiana Blenchii, jude˛ul S„laj.
Art. 2. — Predarea-preluarea obiectivului de investi˛ii
care se transmite potrivit 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

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Bucure∫ti, 10 noiembrie 2005.
Nr. 1.384.

Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul s„n„t„˛ii,
Gheorghe Eugen Nicol„escu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

6

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.016/16.XI.2005
ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a obiectivului de investi˛ii Ón curs de execu˛ie, care se transmite din domeniul privat al statului ∫i din administrarea
Ministerului S„n„t„˛ii Ón domeniul public al comunei Poiana Blenchii ∫i Ón administrarea
Consiliului Local al Comunei Poiana Blenchii, jude˛ul S„laj
Locul unde este situat
obiectivul de investi˛ii

Comuna Poiana
Blenchii nr. 46,
jude˛ul S„laj

Persoana juridic„
de la care se
transmite obiectivul
de investi˛ii

Statul rom‚n,
din administrarea
Ministerului S„n„t„˛ii

Persoana juridic„
la care se transmite
obiectivul de investi˛ii

Caracteristicile tehnice ale obiectivului de investi˛ii

Comuna Poiana Blenchii,
Ón administrarea Consiliului
Local al Comunei Poiana
Blenchii, jude˛ul S„laj

Cl„dire P+2,
Suprafa˛a construit„ = 242,48 m2
— parter: 135,98 m2
— etajul I: 56,25 m2
— etajul II: 50,25 m2
Stadiul realiz„rii investi˛iei:
— fizic: 80%
— valoric: 50%
— finisaj exterior: complet
— finisaj interior: par˛ial
Valoarea alocat„ de la bugetul de stat la data
de 31 decembrie 1999 = 836.983 mii lei
Valoarea reevaluat„ la data de 31 decembrie 2003
= 2.008.058 mii lei
Suprafa˛a total„ a terenului = 2.500 m2

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind donarea de c„tre statul rom‚n a unor bunuri mobile de uz didactic,
apar˛in‚nd domeniului privat al statului, pentru Institutul de Limbi Str„ine
al For˛elor Armate Iordaniene
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al art. 11 lit. m) din Legea
nr. 90/2001 privind organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Se aprob„ donarea pentru Institutul de
Limbi Str„ine al For˛elor Armate Iordaniene a bunurilor
mobile de uz didactic, prev„zute Ón anexa care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re, apar˛in‚nd domeniului
privat al statului, Ón valoare de 5.554,40 lei (RON), aflate Ón
administrarea Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale, care Ón
aceast„ opera˛iune reprezint„ statul.
(2) Bunurile prev„zute la alin. (1) se scad din eviden˛a
Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale.

Art. 2. — Se autorizeaz„ Compania Na˛ional„
îRomtehnica“ — S.A. s„ Óndeplineasc„ formalit„˛ile de
export al bunurilor.
Art. 3. — Cheltuielile necesare pentru ducerea la
Óndeplinire, pe teritoriul na˛ional, a activit„˛ii de donare a
bunurilor prev„zute la art. 1 se suport„ din bugetul alocat
Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale.
Art. 4. — Predarea-preluarea bunurilor prev„zute la
art. 1 se face pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre p„r˛i, Ón
termen de 60 de zile de la data intr„rii Ón vigoare a
prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul ap„r„rii na˛ionale,
Teodor Atanasiu
p. Ministrul afacerilor externe,
Anton Niculescu,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 10 noiembrie 2005.
Nr. 1.385.
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ANEX√
LISTA

cuprinz‚nd bunurile mobile de uz didactic, donate Institutului de Limbi Str„ine al For˛elor Armate Iordaniene
Nr.
crt.

1.

Autorul

Denumirea

2.

Dorob„˛, Ana
Fotea, Mircea
T„n„sescu, Eugenia

3.

Grigore, George

4.
5.

Grigore, George
Dobri∫an, Nicolae
Cojocaru, Dana

6.
7.
8.
9.

xxx
xxx
xxx
xxx

10.

xxx

11.
12.

M‚rza, Constantin
xxx

Rom‚na de baz„
Teach yourself
Romanian (CD+curs)
(Œnva˛„ singur rom‚na)
Ghid de conversa˛ie
arab-rom‚n
Ghid de conversa˛ie
rom‚n-arab
You can speak Romanian
(Po˛i vorbi rom‚ne∫te)
Dic˛ionar arab-rom‚n
Dic˛ionar englez-rom‚n
Dic˛ionar rom‚n-englez
Dic˛ionar explicativ
ilustrat
Rom‚nia (atlas+CD)
Salut, Rom‚nia
Dic˛ionarul Explicativ
al Limbii Rom‚ne

Editura

U.M.

Pre˛ul/
exemplar
(RON)

Valoarea
total„
(RON)

Teora
Teora
Teora

buc.
buc.
buc.

26,50 vol. I
29,50 vol. II
86,10

Teora

buc.

Teora

530
590
344,40

20
20
4

11

220

20

buc.

14,50

290

20

Teora

buc.

50

250

5

Teora
Niculescu
Niculescu
Saeculum.
Ro
Noi Media
Print
Petrion
Academiei

buc.
buc.
buc.
buc.

38,15
35
30
40

763
700
600
160

20
20
20
4

buc.

43

86

2

buc.
buc.

15
75

300
75

20
1

4.908,4 lei (RON)

T O T A L:

Nr.
crt.

Cantitatea

Titlul

1. Œnva˛„ rom‚na. Cuvinte
∫i expresii pentru Óncep„tori ∫i absolven˛i
2. M„n„stirile din Moldova
3. Turul Rom‚niei Ón 60 de minute
4. Castelul Bran ∫i Cetatea R‚∫nov
5. Castelul Pele∫
6. Bucure∫ti, o cetate a contrastelor
7. Castelul Bran

Forma
de prezentare

Pre˛ul/exemplar
(RON)

Valoarea total„
(RON)

Cantitatea

CD-ROM

64

128

2

caset„
DVD
caset„
caset„
caset„
caset„

43
92
42
23
29
30

86
184
84
46
58
60

2
2
2
2
2
2

video
video
video
video
video

646 lei (RON)

T O T A L:

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind aprobarea pl„˛ii contribu˛iei financiare a Rom‚niei pentru participarea
la îProgramul comunitar de ac˛iune pentru promovarea cet„˛eniei europene active
(participare civic„)“ pentru anii 2005 ∫i 2006
Av‚nd Ón vedere prevederile Acordului european instituind o asociere Óntre Rom‚nia, pe de o parte, ∫i
Comunit„˛ile Europene ∫i statele membre ale acestora, pe de alt„ parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat
prin Legea nr. 20/1993, cu modific„rile ulterioare, ale Protocolului adi˛ional la Acordul european instituind o asociere Óntre
Rom‚nia, pe de o parte, ∫i Comunit„˛ile Europene ∫i statele lor membre, pe de alt„ parte, ratificat prin Legea
nr. 41/1996, precum ∫i ale Deciziei nr. 1/2002 a Consiliului de Asociere Rom‚nia—Uniunea European„ din
18 februarie 2002 privind adoptarea condi˛iilor ∫i modalit„˛ilor generale de participare a Rom‚niei la programele
comunitare, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 741 din 10 octombrie 2002,
Ón temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ plata contribu˛iei financiare
a Rom‚niei pentru participarea la îProgramul
comunitar de ac˛iune pentru promovarea cet„˛eniei

europene active (participare civic„)“ pentru anii 2005
∫i 2006, Ón limita echivalentului Ón lei al sumei de
250.000 euro.
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Art. 2. — Suma prev„zut„ la art. 1 se suport„ astfel:
1. Pentru anul 2005:
a) echivalentul Ón lei al sumei de 125.000 euro, din
bugetul Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor pe anul
2005, de la capitolul 51.01 îAutorit„˛i publice“, titlul 38
îTransferuri“;
b) echivalentul Ón lei al sumei de 125.000 euro, din
fonduri PHARE.

2. Pentru anul 2006:
a) echivalentul Ón lei al sumei de 150.000 euro, din
bugetul Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor pe
anul 2006;
b) echivalentul Ón lei al sumei de 100.000 euro, din
fonduri PHARE.
Art. 3. — Echivalentul Ón lei al sumei prev„zute la art. 1
se calculeaz„ pe baza cursului de schimb leu/euro stabilit
de Banca Na˛ional„ a Rom‚niei la data efectu„rii pl„˛ii.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
p. Ministrul afacerilor externe,
Anton Niculescu,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 10 noiembrie 2005.
Nr. 1.386.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea pozi˛iei nr. 9 din anexa la Hot„r‚rea Guvernului nr. 706/1994
privind trecerea palatelor administrative din municipiile re∫edin˛e de jude˛e
Ón administrarea prefecturilor
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Pozi˛ia nr. 9 din anexa la Hot„r‚rea
Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative
din municipiile re∫edin˛e de jude˛e Ón administrarea prefecturilor,
î9. BR√ILA

publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 314 din
11 noiembrie 1994, cu modific„rile ulterioare, se modific„ ∫i va
avea urm„torul cuprins:

— Pia˛a Independen˛ei nr. 1, Br„ila

—
—
—
—

subsol, parter ∫i cinci etaje
suprafa˛a construit„ 1.950 m2
terenul aferent 6.492 m2
nr. M.F.P. 114.130.“

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 10 noiembrie 2005.
Nr. 1.389.
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