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ORDONANﬁE ™I HOT√R¬RI ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI
GUVERNUL ROM¬NIEI

ORDONANﬁ√ DE URGENﬁ√
pentru modificarea alin. (3) al art. 3 din Legea nr. 682/2002 privind protec˛ia martorilor
Œn vederea opera˛ionaliz„rii totale a Programului de protec˛ie a martorilor — m„sur„ inclus„ Ón Planul de m„suri
prioritare pentru preg„tirea ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„ (decembrie 2004—decembrie 2005), implementarea
f„r„ Ónt‚rziere a acestui plan constituind una dintre sarcinile a c„ror neÓndeplinire poate sta la baza activ„rii clauzei de
am‚nare a ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„, pentru a se asigura resursele financiare necesare derul„rii
activit„˛ilor specifice acestui domeniu ∫i ca urmare a faptului c„, din ra˛iuni de euroconformizare a clasifica˛iei bugetare,
nu se poate constitui un capitol bugetar distinct cu denumirea îFonduri pentru Programul de protec˛ie a martorilor“,
˛in‚nd seama de faptul c„ nu se pot aplica dispozi˛iile art. 3 alin. (3) din Legea nr. 682/2002, ceea ce conduce
la imposibilitatea finan˛„rii ac˛iunii de protec˛ie a martorilor, situa˛ie extraordinar„ a c„rei reglementare nu poate fi
am‚nat„,
Ón temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
Articol unic. — Alineatul (3) al articolului 3 din Legea
nr. 682/2002 privind protec˛ia martorilor, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 964 din
28 decembrie 2002, se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:

î(3) Fondurile b„ne∫ti necesare pentru derularea
Programului vor fi incluse Ón capitolul 55.01 «Ordine public„
∫i siguran˛„ na˛ional„», titlul II «Cheltuieli materiale ∫i
servicii».“

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, 17 noiembrie 2005.
Nr. 157.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investi˛ii
îReabilitarea sistemului de alimentare cu ap„, a sistemului de canalizare
∫i a sta˛iei de epurare a apelor uzate din municipiul R‚mnicu V‚lcea“, jude˛ul V‚lcea,
cuprins Ón Programul ISPA
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 40 alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 45/2003 privind finan˛ele publice locale, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 108/2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investi˛ii îReabilitarea sistemului de
alimentare cu ap„, a sistemului de canalizare ∫i a sta˛iei
*) Anexa nu se public„, fiind clasificat„ potrivit legii.

de epurare a apelor uzate din municipiul R‚mnicu V‚lcea“,
jude˛ul V‚lcea, cuprins Ón Programul ISPA, prev„zu˛i Ón
anexa*) care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
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Art. 2. — Finan˛area obiectivului de investi˛ii prev„zut la
art. 1 se face din fondurile ISPA, dintr-un Ómprumut de la
Banca European„ de Investi˛ii ∫i, Ón completare, din

fondurile bugetului local ∫i sursele proprii ale Societ„˛ii
Comerciale îAcvarim“ — S.A. R‚mnicu V‚lcea, conform
programelor de investi˛ii publice aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Anghel Andreescu,
secretar de stat
Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
Sulfina Barbu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Bucure∫ti, 27 octombrie 2005.
Nr. 1.328.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru completarea anexei la Hot„r‚rea Guvernului nr. 254/2005 privind aprobarea
Programului de ac˛iuni pe anul 2005 pentru proiectarea ∫i execu˛ia lucr„rilor de consolidare
la cl„dirile de locuit multietajate, Óncadrate prin raport de expertiz„ tehnic„
Ón clasa I de risc seismic ∫i care prezint„ pericol public
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 6 alin. (2) din Ordonan˛a Guvernului
nr. 20/1994 privind m„suri pentru reducerea riscului seismic al construc˛iilor existente, republicat„, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Anexa la Hot„r‚rea Guvernului
nr. 254/2005 privind aprobarea Programului de ac˛iuni pe
anul 2005 pentru proiectarea ∫i execu˛ia lucr„rilor de
consolidare la cl„dirile de locuit multietajate, Óncadrate prin
raport de expertiz„ tehnic„ Ón clasa I de risc seismic ∫i
care prezint„ pericol public, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 294 din 7 aprilie 2005, se
completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
Nr.
crt.

î17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Adres„ imobil

Str. Bati∫tei nr. 5
Str. Biserica Enei nr. 14
Calea Mo∫ilor nr. 96
Calea Victoriei nr. 112
Bd. Carol I nr. 63
Str. Nicolae Iorga nr. 22
Str. Nicolae Iorga nr. 31
Bd. Schitu M„gureanu nr. 19
Str. ™tirbei Vod„ nr. 20

1. La litera C îCL√DIRI LA CARE URMEAZ√ S√ SE ORGANIZEZE,
ŒN CONDIﬁIILE LEGII, CONTRACTAREA PROIECT√RII LUCR√RILOR DE
CONSOLIDARE“

— tabelul

MUNICIPIUL BUCURE™TI

— zona

seismic„ C (intensitate seismic„ VIII), dup„ pozi˛ia 16 se
introduc nou„ noi pozi˛ii, pozi˛iile 17—25, cu urm„torul
cuprins:

Anul
construirii

1933
1936
1900
1939
1937
1938
1936
1903
1935

Regim
Ón„l˛ime

2S+P+10E
S+P+5E
S+P+5E+M
S+P+Mz+8E
S+P+5E+M
S+P+6E+M
S+P+5E
S+P+7E
S+P+5E+M

Nr.
apart.

Arie desf.
(mp)

26
27
11
27
18
31
9
14
33

3.065
4.261
2.500
5.210
2.300
3.140
1.720
3.637
3.383“
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2. La litera C îCL√DIRI LA CARE URMEAZ√ S√ SE ORGANIZEZE,
ŒN CONDIﬁIILE LEGII, CONTRACTAREA PROIECT√RII LUCR√RILOR DE
CONSOLIDARE“, dup„ tabelul MUNICIPIUL PLOIE™TI — jude˛ul

introduce un nou tabel, tabelul MUNICIPIUL GALAﬁI — jude˛ul

Prahova — zona seismic„ A (intensitate seismic„ VIII) se

urm„torul cuprins:

îMUNICIPIUL
Nr.
crt.

1.

GALAﬁI

Gala˛i — zona seismic„ C (intensitate seismic„ VIII), cu

— jude˛ul Gala˛i — zona seismic„ C (intensitate seismic„ VIII)

Adres„ imobil

Str. Regimentului 11 Siret nr. 17,
bl. C 20, cartier ﬁiglina I

Anul
construirii

Regim
Ón„l˛ime

Nr.
apart.

Arie desf.
(mp)

1964

P+4

60

3.794“

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
Ministrul delegat pentru lucr„ri publice
∫i amenajarea teritoriului,
László Borbély
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. 1.398.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului
din Fondul de interven˛ie la dispozi˛ia Guvernului, pentru Ónl„turarea efectelor
calamit„˛ilor naturale produse de inunda˛ii asupra infrastructurii rutiere
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. — (1) Se aprob„ suplimentarea bugetului
Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului din
Fondul de interven˛ie la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón
bugetul de stat pe anul 2005, cu suma de 27.500 mii lei
(RON), la capitolul 68.01 îTransporturi ∫i comunica˛ii“, titlul
îCheltuieli materiale ∫i servicii“.
(2) Fondurile prev„zute la alin. (1) se utilizeaz„ pentru
Ónl„turarea efectelor calamit„˛ilor naturale produse de
inunda˛ii asupra infrastructurii rutiere ∫i pentru repararea
drumurilor aflate Ón pericol de pierdere a stabilit„˛ii.
(3) Pentru asigurarea fondurilor necesare lucr„rilor
prev„zute la alin. (2) se suplimenteaz„ Fondul de
interven˛ie la dispozi˛ia Guvernului cu suma de 27.500 mii
lei (RON), din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia
Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005.

Art. 2. — 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 Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i Turismului.
Art. 3. — Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i
Turismului r„spunde de modul de utilizare, Ón conformitate
cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prevederilor
prezentei hot„r‚ri.
Art. 4. — Cu sumele r„mase neutilizate p‚n„ la data de
10 decembrie 2005, la propunerea ordonatorului principal
de credite, se reÓntrege∫te Fondul de rezerv„ bugetar„ la
dispozi˛ia Guvernului.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Bucure∫ti, 17 noiembrie 2005.
Nr. 1.411.

Contrasemneaz„:
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
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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 sus˛inerea sistemului
de protec˛ie a persoanelor cu handicap, cultur„, culte ∫i
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2005, cu suma de
1.300,0 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
bugetelor locale ale unit„˛ilor administrativ-teritoriale, potrivit
anexei care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re,

pentru finan˛area unor cheltuieli curente ∫i finalizarea unor
obiective de investi˛ii.
Art. 2. — Utilizarea sumei prev„zute la art. 1 se va
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 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, 17 noiembrie 2005.
Nr. 1.413.

ANEX√
SITUAﬁIA

sumelor repartizate pe unit„˛i administrativ-teritoriale
din jude˛ul Constan˛a
Nr.
crt.

Suma
(mii lei RON)

Unitatea administrativ-teritorial„

1. Comuna Gr„dina
2. Ora∫ul H‚r∫ova
3. Comuna Istria

100,0
1.000,0
200,0
1.300,0

TOTAL:

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 Arad
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
2.500 mii lei (RON), pentru jude˛ul Arad, 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 Arad, jude˛ul Arad, pentru
finan˛area obiectivului de investi˛ii îLeg„tur„ rutier„ Óntre
pasaj inferior Aradul Nou ∫i pod rutier Mic„laca, municipiul
Arad“.
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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„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Bucure∫ti, 17 noiembrie 2005.
Nr. 1.415.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii ∫i Cultelor din Fondul de rezerv„ bugetar„
la dispozi˛ia Guvernului pe anul 2005
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. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004 ∫i al
art. 3 alin. (1) din Ordonan˛a Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unit„˛ile de
cult apar˛in‚nd cultelor religioase recunoscute din Rom‚nia, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 125/2002,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului Ministerului
Culturii ∫i Cultelor, la capitolul 59.01 îCultur„, religie ∫i
ac˛iuni privind activitatea sportiv„ ∫i de tineret“, titlul 38
îTransferuri“, alineatul 40.61 îSus˛inerea Cultelor“, cu suma
de 300 mii lei (RON), din Fondul de rezerv„ bugetar„ la
dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul
2005, pentru continuarea lucr„rilor de construc˛ii la Biserica
îSf‚ntul Apostol Andrei“ din municipiul Oradea, jude˛ul
Bihor.

Art. 2. — 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 Culturii ∫i
Cultelor pe anul 2005.
Art. 3. — Ministerul Culturii ∫i Cultelor ∫i alte organe
abilitate de lege vor controla modul de utilizare, Ón
conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit
prevederilor prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
Ministrul culturii ∫i cultelor,
Adrian Iorgulescu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Bucure∫ti, 17 noiembrie 2005.
Nr. 1.416.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii ∫i Cultelor din Fondul de rezerv„ bugetar„
la dispozi˛ia Guvernului pe anul 2005 pentru Catedrala ortodox„ îŒnvierea M‚ntuitorului“
din Oradea
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. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i al art. 3 alin. (1) din Ordonan˛a Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea
unor forme de sprijin financiar pentru unit„˛ile de cult apar˛in‚nd cultelor religioase recunoscute din Rom‚nia, aprobat„ cu
modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 125/2002,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului Ministerului
Culturii ∫i Cultelor pe anul 2005, din Fondul de rezerv„
bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de

stat pe anul 2005, cu suma de 500 mii lei (RON) la
capitolul 59.01 îCultur„, religie ∫i ac˛iuni privind activitatea
sportiv„ ∫i de tineret“, titlul 38 îTransferuri“, alineatul 40.61
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îSus˛inerea cultelor“, pentru lucr„rile de amenajare a
subsolului la Catedrala ortodox„ îŒnvierea M‚ntuitorului“ din
Oradea.
Art. 2. — Se autorizeaz„ Ministerul Finan˛elor Publice
s„ introduc„, la propunerea ordonatorului principal de
credite, modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului
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de stat ∫i Ón volumul ∫i structura bugetului Ministerului
Culturii ∫i Cultelor pe anul 2005.
Art. 3. — Ministerul Culturii ∫i Cultelor ∫i organele
abilitate de lege vor controla modul de utilizare a sumelor
alocate potrivit prezentei hot„r‚ri, Ón conformitate cu
prevederile legale.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul culturii ∫i cultelor,
Adrian Iorgulescu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Bucure∫ti, 17 noiembrie 2005.
Nr. 1.417.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii ∫i Cultelor din Fondul de rezerv„ bugetar„
la dispozi˛ia Guvernului pe anul 2005
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. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004 ∫i al
art. 3 alin. (1) din Ordonan˛a Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unit„˛ile de
cult apar˛in‚nd cultelor religioase recunoscute din Rom‚nia, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 125/2002,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului Ministerului
Culturii ∫i Cultelor, la capitolul 59.01 îCultur„, religie ∫i
ac˛iuni privind activitatea sportiv„ ∫i de tineret“, titlul 38
îTransferuri“, alineatul 40.61 îSus˛inerea Cultelor“, cu suma
de 1.000 mii lei (RON), din Fondul de rezerv„ bugetar„ la
dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul
2005, pentru continuarea lucr„rilor de consolidare a bisericii
îSf‚ntul Gheorghe“ din comuna Oancea, jude˛ul Gala˛i.

Art. 2. — 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 Culturii ∫i
Cultelor pe anul 2005.
Art. 3. — Ministerul Culturii ∫i Cultelor ∫i alte organe
abilitate de lege vor controla modul de utilizare, Ón
conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit
prevederilor prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
Ministrul culturii ∫i cultelor,
Adrian Iorgulescu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Bucure∫ti, 17 noiembrie 2005.
Nr. 1.418.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii ∫i Cultelor pe anul 2005
din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005,
pentru ansamblul monumental îGlorie etern„ eroilor ∫i Revolu˛iei Rom‚ne din Decembrie 1989“
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. 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 bugetului
Ministerului Culturii ∫i Cultelor pe anul 2005, din
Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005, cu suma de

1.600.000 lei (RON) pentru finalizarea lucr„rilor de
realizare ∫i amplasare a ansamblului monumental
îGlorie etern„ eroilor ∫i Revolu˛iei Rom‚ne din
Decembrie 1989“.

8

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.045/24.XI.2005

Art. 2. — 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 Culturii ∫i
Cultelor pe anul 2005.

Art. 3. — Ministerul Culturii ∫i Cultelor ∫i organele
abilitate de lege vor controla modul de utilizare a sumelor
alocate potrivit prezentei hot„r‚ri, Ón conformitate cu
prevederile legale.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul culturii ∫i cultelor,
Adrian Iorgulescu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Bucure∫ti, 17 noiembrie 2005.
Nr. 1.419.

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU
GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru eliberarea domnului Sandu Zamfir Florin
din func˛ia de secretar de stat
la Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor
Av‚nd Ón vedere propunerea formulat„ de Ministerul Administra˛iei ∫i
Internelor prin Adresa nr. 143.975 din 14 noiembrie 2005,
Ón baza prevederilor Decretului nr. 1.085/2005 privind Óncetarea
raporturilor de serviciu ale unui chestor de poli˛ie din Ministerul Administra˛iei
∫i Internelor,
Ón temeiul art. 15 lit. d) ∫i al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Pe data de 1 decembrie 2005 domnul Sandu Zamfir
Florin se elibereaz„ din func˛ia de secretar de stat la Ministerul
Administra˛iei ∫i Internelor.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
Bucure∫ti, 21 noiembrie 2005.
Nr. 493.

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. 318.51.29/150, fax 318.51.15, 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. 1.045/24.XI.2005 con˛ine 8 pagini.

Pre˛ul: 0,55 lei noi/5.500 lei vechi

&JUYDGY|064577]
ISSN 1453—4495

