Anul 173 (XVII) — Nr. 1.129

PARTEA

I

LEGI, DECRETE, HOT√R¬RI ™I ALTE ACTE

Miercuri, 14 decembrie 2005

SUMAR

Nr.

Pagina
DECRETE

1.257. — Decret privind conferirea Ordinului na˛ional
Steaua Rom‚niei Ón grad de Ofi˛er..........................

2

1.258. — Decret privind Ónaintarea Ón gradul urm„tor
a unui general din cadrul Serviciului de
Telecomunica˛ii Speciale ∫i trecerea sa Ón rezerv„
cu noul grad ..............................................................

2

1.259. — Decret privind Ónaintarea Ón gradul urm„tor a
unui general din cadrul Serviciului de Protec˛ie ∫i
Paz„ ∫i trecerea sa Ón rezerv„ cu noul grad ........

3

1.260. — Decret pentru eliberarea din func˛ie a primadjunctului directorului Serviciului de Protec˛ie ∫i
Paz„ ...........................................................................

3

1.261. — Decret pentru numirea Ón func˛ie a primadjunctului directorului Serviciului de Protec˛ie ∫i
Paz„ ...........................................................................

Nr.

Pagina

1.265. — Decret privind Ónaintarea Ón gradul urm„tor a
unui general din cadrul Serviciului de Protec˛ie ∫i
Paz„ ∫i trecerea sa Ón rezerv„ cu noul grad ........

6

HOT√R¬RI ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI

4

1.262. — Decret privind Ónaintarea Ón gradul urm„tor a
unui general din cadrul Serviciului de Protec˛ie ∫i
Paz„ ∫i trecerea sa Ón rezerv„ cu noul grad ........

4

1.263. — Decret pentru eliberarea din func˛ie a
directorului Serviciului de Protec˛ie ∫i Paz„ ...........

5

1.264. — Decret pentru numirea Ón func˛ie a directorului
Serviciului de Protec˛ie ∫i Paz„...............................

5

1.535. — 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 .......................

6

1.537. — 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 Satu Mare ......................

7

1.538. — 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 Harghita ..........................

7–8

1.539. — 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 subven˛ionarea energiei termice
livrate Ón sistem centralizat popula˛iei din
municipiul Miercurea-Ciuc, jude˛ul Harghita ............

8

2

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.129/14.XII.2005

DECRETE
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului na˛ional Steaua Rom‚niei
Ón grad de Ofi˛er
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 4 alin. (3), ale art. 6 lit. A pct. I ∫i
ale art. 11 alin. (1) pct. I.1 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul na˛ional
de decora˛ii al Rom‚niei, cu modific„rile ulterioare,
pentru Óndeplinirea cu succes a atribu˛iilor profesionale deosebite ∫i
misiunilor speciale, determinate de obiectivele Serviciului de Telecomunica˛ii
Speciale, Ón contextul integr„rii europene ∫i al armoniz„rii opera˛ionale cu
structurile euroatlantice,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se confer„ Ordinul na˛ional Steaua Rom‚niei Ón grad
de Ofi˛er domnului inginer Tudor T„nase, director al Serviciului de
Telecomunica˛ii Speciale.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 7 decembrie 2005.
Nr. 1.257.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind Ónaintarea Ón gradul urm„tor a unui general
din cadrul Serviciului de Telecomunica˛ii Speciale
∫i trecerea sa Ón rezerv„ cu noul grad
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b), art. 100 din Constitu˛ia Rom‚niei,
republicat„, ale Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ale art. 4 lit. f) pct. 28 din Legea
nr. 415/2002 privind organizarea ∫i func˛ionarea Consiliului Suprem de
Ap„rare a ﬁ„rii, precum ∫i ale Hot„r‚rii Consiliului Suprem de Ap„rare a
ﬁ„rii nr. 158 din 7 decembrie 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Pe data prezentului decret, domnului general-locotenent
cu trei stele T„nase Nicolae Tudor i se acord„ gradul de general cu patru
stele ∫i se trece Ón rezerv„ cu noul grad.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 7 decembrie 2005.
Nr. 1.258.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind Ónaintarea Ón gradul urm„tor a unui general
din cadrul Serviciului de Protec˛ie ∫i Paz„ ∫i trecerea sa
Ón rezerv„ cu noul grad
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b), art. 100 din Constitu˛ia Rom‚niei,
republicat„, ale Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ale art. 4 lit. f) pct. 28 din Legea
nr. 415/2002 privind organizarea ∫i func˛ionarea Consiliului Suprem de
Ap„rare a ﬁ„rii, precum ∫i ale Hot„r‚rii Consiliului Suprem de Ap„rare a
ﬁ„rii nr. 159 din 7 decembrie 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Pe data prezentului decret, domnului general-maior
Cr„iniceanu Mircea Iulian i se acord„ gradul de general-locotenent cu trei
stele ∫i se trece Ón rezerv„ cu noul grad.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 7 decembrie 2005.
Nr. 1.259.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a prim-adjunctului directorului
Serviciului de Protec˛ie ∫i Paz„
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 9 din Legea nr. 191/1998 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Serviciului de Protec˛ie ∫i Paz„, cu modific„rile
∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere propunerea directorului Serviciului de Protec˛ie ∫i
Paz„ ∫i Hot„r‚rea Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii nr. 160 din
7 decembrie 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Cu data prezentului decret, domnul general-locotenent
cu trei stele Cr„iniceanu Mircea Iulian se elibereaz„ din func˛ia de primadjunct al directorului Serviciului de Protec˛ie ∫i Paz„.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 7 decembrie 2005.
Nr. 1.260.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru numirea Ón func˛ie a prim-adjunctului directorului
Serviciului de Protec˛ie ∫i Paz„
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 9 din Legea nr. 191/1998 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Serviciului de Protec˛ie ∫i Paz„, cu modific„rile
∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere propunerea directorului Serviciului de Protec˛ie ∫i
Paz„ ∫i Hot„r‚rea Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii nr. 160 din
7 decembrie 2005,
d e c r e t e a z „:

Pre∫edintele Rom‚niei

Articol unic. — Cu data prezentului decret, domnul comisar-∫ef de
poli˛ie Cre˛u Ioan Gabriel se nume∫te Ón func˛ia de prim-adjunct al
directorului Serviciului de Protec˛ie ∫i Paz„.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 7 decembrie 2005.
Nr. 1.261.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind Ónaintarea Ón gradul urm„tor a unui general
din cadrul Serviciului de Protec˛ie ∫i Paz„ ∫i trecerea
sa Ón rezerv„ cu noul grad
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b), art. 100 din Constitu˛ia Rom‚niei,
republicat„, ale Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ale art. 4 lit. f) pct. 28 din Legea
nr. 415/2002 privind organizarea ∫i func˛ionarea Consiliului Suprem de
Ap„rare a ﬁ„rii, precum ∫i ale Hot„r‚rii Consiliului Suprem de Ap„rare a
ﬁ„rii nr. 159 din 7 decembrie 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Pe data prezentului decret, domnului general-maior
Naghi Nicolae Gabriel i se acord„ gradul de general-locotenent cu trei stele
∫i se trece Ón rezerv„ cu noul grad.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Bucure∫ti, 7 decembrie 2005.
Nr. 1.262.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a directorului Serviciului
de Protec˛ie ∫i Paz„
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 7 din Legea nr. 191/1998 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Serviciului de Protec˛ie ∫i Paz„, cu modific„rile
∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere propunerea Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii,
adoptat„ prin Hot„r‚rea nr. 161 din 7 decembrie 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Cu data prezentului decret, domnul general-locotenent
cu trei stele Naghi Nicolae Gabriel se elibereaz„ din func˛ia de director al
Serviciului de Protec˛ie ∫i Paz„.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 7 decembrie 2005.
Nr. 1.263.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru numirea Ón func˛ie a directorului Serviciului
de Protec˛ie ∫i Paz„
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 7 din Legea nr. 191/1998 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Serviciului de Protec˛ie ∫i Paz„, cu modific„rile
∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere propunerea Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii,
adoptat„ prin Hot„r‚rea nr. 161 din 7 decembrie 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Cu data prezentului decret, domnul general de brigad„
cu o stea Pahon˛u Nicolae Lucian-Silvan se nume∫te Ón func˛ia de director
al Serviciului de Protec˛ie ∫i Paz„.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 7 decembrie 2005.
Nr. 1.264.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind Ónaintarea Ón gradul urm„tor a unui general
din cadrul Serviciului de Protec˛ie ∫i Paz„
∫i trecerea sa Ón rezerv„ cu noul grad
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b), art. 100 din Constitu˛ia Rom‚niei,
republicat„, ale Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i ale art. 4 lit. f) pct. 28 din Legea
nr. 415/2002 privind organizarea ∫i func˛ionarea Consiliului Suprem de
Ap„rare a ﬁ„rii, precum ∫i ale Hot„r‚rii Consiliului Suprem de Ap„rare a
ﬁ„rii nr. 159 din 7 decembrie 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Pe data prezentului decret, domnului general de
brigad„ cu o stea ™ucat„ Constantin Florian-Mihai i se acord„ gradul de
general-maior cu dou„ stele ∫i se trece Ón rezerv„ cu noul grad.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 7 decembrie 2005.
Nr. 1.265.

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 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
1.500 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 municipiului Medgidia pentru finan˛area
obiectivului îTrama stradal„, alimentare cu ap„, canalizare

menajer„ ∫i pluvial„ Ón zona de lotiz„ri est — municipiul
Medgidia, jude˛ul Constan˛a“.
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, 8 decembrie 2005.
Nr. 1.535.
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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 Satu Mare
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 Satu Mare, 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 realizarea unor lucr„ri de Óntre˛inere ∫i reabilitare la
unele drumuri jude˛ene ∫i comunale din jude˛ul Satu Mare.
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, 8 decembrie 2005.
Nr. 1.537.
ANEX√
SITUAﬁIA

sumelor alocate din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005,
pentru realizarea unor lucr„ri de Óntre˛inere ∫i reabilitare la unele drumuri jude˛ene ∫i comunale din jude˛ul Satu Mare
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Unitatea
administrativ-teritorial„

Comuna Cruci∫or
Comuna T‚r∫ol˛
Comuna C„line∫ti-Oa∫
Comuna Certeze
Comuna Valea Vinului
Ora∫ul T„∫nad

Suma
(mii lei RON)

150
150
150
100
100
200

Nr.
crt.

7.
8.
9.
10.
11.

Unitatea
administrativ-teritorial„

Ora∫ul Negre∫ti-Oa∫
Comuna Medie∫u Aurit
Comuna Gher˛a Mic„
Comuna Vama
Jude˛ul Satu Mare
T O T A L:

Suma
(mii lei RON)

150
200
50
50
700
2.000

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 Harghita
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
4.500 mii lei (RON), pentru jude˛ul Harghita, 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
lucr„ri de reabilitare ∫i refacere a unor drumuri ∫i poduri.
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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, 8 decembrie 2005.
Nr. 1.538.

ANEX√
SITUAﬁIA

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

1.
2.
3.
4.

Unitatea
administrativ-teritorial„

Jude˛ul Harghita
Municipiul Miercurea-Ciuc
Comuna Ciceu
Comuna Tulghe∫

Suma
(mii lei RON)

Nr.
crt.

3.600
105
30
200

5.
6.
7.

Unitatea
administrativ-teritorial„

Ora∫ul B„lan
Comuna Feliceni
Comuna Remetea
T O T A L:

Suma
(mii lei RON)

170
245
150
4.500

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 subven˛ionarea energiei termice livrate
Ón sistem centralizat popula˛iei din municipiul Miercurea-Ciuc, jude˛ul Harghita
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
3.000 mii lei (RON), pentru jude˛ul Harghita, 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 Miercurea-Ciuc, pentru

subven˛ionarea energiei termice livrate popula˛iei Ón sistem
centralizat pe anul 2005.
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.
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