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DECRETE
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unui procuror
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), ale art. 125
alin. (2) ∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale
art. 65 alin. (1) lit. b) ∫i alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul
judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„, precum ∫i ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicat„,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 469
din 19 octombrie 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul Ciobot„ Viorel, prim-procuror la Parchetul
Militar T‚rgu Mure∫ de pe l‚ng„ Tribunalul Militar Cluj, se elibereaz„ din
func˛ie ca urmare a pension„rii.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 25 noiembrie 2005.
Nr. 1.143.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unui procuror
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), ale art. 125
alin. (2) ∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale
art. 65 alin. (1) lit. b) ∫i alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul
judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„, precum ∫i ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicat„,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 469
din 19 octombrie 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul PomÓrleanu Nicolae, procuror la Parchetul de
pe l‚ng„ Tribunalul V‚lcea, se elibereaz„ din func˛ie ca urmare a
pension„rii.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 25 noiembrie 2005.
Nr. 1.144.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unui procuror
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), ale art. 125
alin. (2) ∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale
art. 65 alin. (1) lit. b) ∫i alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul
judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„, precum ∫i ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicat„,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 469
din 19 octombrie 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul Luca Augustin Mircea, procuror-∫ef al Sec˛iei
judiciare a Parchetului de pe l‚ng„ Tribunalul V‚lcea, se elibereaz„ din
func˛ie ca urmare a pension„rii.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 25 noiembrie 2005.
Nr. 1.145.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unui magistrat
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), ale art. 125
alin. (2) ∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale
art. 65 alin. (1) lit. b) ∫i alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul
judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„, precum ∫i ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicat„,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 513
din 2 noiembrie 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Doamna Nicolau Victoria Sabina, judec„tor la Curtea
de Apel Ploie∫ti, se elibereaz„ din func˛ia de magistrat ca urmare a
pension„rii.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 25 noiembrie 2005.
Nr. 1.146.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unui magistrat
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), ale art. 125
alin. (2) ∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale
art. 65 alin. (1) lit. b) ∫i alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul
judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„, precum ∫i ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicat„,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 513
din 2 noiembrie 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul Pop Virgil Roman, judec„tor la Curtea de Apel
Cluj, se elibereaz„ din func˛ia de magistrat, ca urmare a pension„rii, la data
de 1 decembrie 2005.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 25 noiembrie 2005.
Nr. 1.147.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unui magistrat
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), ale art. 125
alin. (2) ∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale
art. 65 alin. (1) lit. b) ∫i alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul
judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„, precum ∫i ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicat„,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 513
din 2 noiembrie 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul Motoarc„ Ioan Grigore, judec„tor la Curtea de
Apel Cluj, se elibereaz„ din func˛ia de magistrat, ca urmare a pension„rii, la
data de 1 decembrie 2005.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 25 noiembrie 2005.
Nr. 1.148.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unui magistrat
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), ale art. 125
alin. (2) ∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale
art. 65 alin. (1) lit. b) ∫i alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul
judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„, precum ∫i ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicat„,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 513
din 2 noiembrie 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul Nicolae Mircea, judec„tor la Curtea de Apel
Suceava, se elibereaz„ din func˛ia de magistrat, ca urmare a pension„rii, la
data de 1 ianuarie 2006.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 25 noiembrie 2005.
Nr. 1.149.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unui magistrat
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), ale
art. 125 alin. (2) ∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei,
republicat„, ale art. 65 alin. (1) lit. b) ∫i alin. (2) din Legea nr. 303/2004
privind statutul judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„, precum ∫i ale art. 35
lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,
republicat„,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii
nr. 513 din 2 noiembrie 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Doamna Cristian Clemen˛a, judec„tor la Tribunalul
Teleorman, se elibereaz„ din func˛ia de magistrat ca urmare a pension„rii.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 25 noiembrie 2005.
Nr. 1.150.
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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 Prahova
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 Prahova, din Fondul de
rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón
bugetul de stat pe anul 2005, ∫i alocarea acesteia
bugetului propriu al ora∫ului Sinaia, jude˛ul Prahova, pentru

finan˛area lucr„rilor de repara˛ii ale str„zilor ∫i obiectivelor
de interes local.
Art. 2. — Utilizarea sumei prev„zute la art. 1 se va
face de 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,
Mircea Nicu Toader,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Bodu
Bucure∫ti, 29 noiembrie 2005.
Nr. 1.500.
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 Bra∫ov
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
7.000 mii lei (RON), pentru jude˛ul Bra∫ov, 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 Bra∫ov pentru realizarea obiectivului

de investi˛ii îOcolitoarea municipiului Bra∫ov — sector DN 1
(D‚rste) — DJ 103 A (str. Zizin) — lucr„ri drum“.
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,
Mircea Nicu Toader,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Bodu
Bucure∫ti, 29 noiembrie 2005.
Nr. 1.501.
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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 Bra∫ov
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
2.200 mii lei (RON) pentru jude˛ul Bra∫ov, 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 lucr„rilor de execu˛ie la unele obiective
de investi˛ii.
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 2005.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Mircea Nicu Toader,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Bodu
Bucure∫ti, 29 noiembrie 2005.
Nr. 1.502.
ANEX√
SITUAﬁIA

sumelor repartizate pe unit„˛i administrativ-teritoriale din jude˛ul Bra∫ov,
pentru finan˛area lucr„rilor de execu˛ie la unele obiective de investi˛ii
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.

Unitatea
administrativ-teritorial„

Comuna Recea
Comuna S‚mb„ta de Sus
Comuna Vulcan
Ora∫ul Predeal

Destina˛ia

Repara˛ii drumuri
Repara˛ii drumuri
Repara˛ii drumuri
Extinderea re˛elei de alimentare cu ap„

Suma
(mii lei RON)

600
500
500
600
2.200

T O T A L:

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 Bac„u
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
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280 mii lei (RON), pentru jude˛ul Bac„u, 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 Oituz, jude˛ul Bac„u, pentru
finalizarea lucr„rilor de amenajare a A∫ez„m‚ntului socialfilantropic îSf‚ntul Voievod ™tefan cel Mare“ din localitatea
H‚rja, comuna Oituz, jude˛ul Bac„u.

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,
Mircea Nicu Toader,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Bodu
Bucure∫ti, 29 noiembrie 2005.
Nr. 1.503.
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 Alba
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
2.000 mii lei (RON), pentru jude˛ul Alba, 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 Alba, pentru obiectivul de
investi˛ii îAduc˛iune ap„ potabil„ Alba Iulia — SP Galda“.
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,
Mircea Nicu Toader,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Bodu
Bucure∫ti, 29 noiembrie 2005.
Nr. 1.504.
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