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DECRETE
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unui magistrat
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 65
alin. (1) lit. f) ∫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. 514
din data de 2 noiembrie 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Doamna Afr„sinei Lumini˛a Elena, judec„tor la
Judec„toria Sectorului 1 Bucure∫ti, se elibereaz„ din func˛ia de magistrat ca
urmare a condamn„rii definitive pentru comiterea unor infrac˛iuni.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 8 decembrie 2005.
Nr. 1.266.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unui procuror
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), 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. 489
din data de 26 octombrie 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

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

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 8 decembrie 2005.
Nr. 1.267.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unui procuror
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), 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. 489
din data de 26 octombrie 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul Stroie Emil, procuror la Parchetul de pe l‚ng„
Curtea de Apel Alba Iulia, se elibereaz„ din func˛ie ca urmare a pension„rii.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 8 decembrie 2005.
Nr. 1.268.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unui procuror
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), 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. 489
din data de 26 octombrie 2005,
d e c r e t e a z „:

Pre∫edintele Rom‚niei

Articol unic. — Doamna Donici Georgeta Adriana, procuror la
Parchetul de pe l‚ng„ Tribunalul Bac„u, se elibereaz„ din func˛ie ca urmare
a pension„rii.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 8 decembrie 2005.
Nr. 1.269.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unui procuror
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), 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. 489
din data de 26 octombrie 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Doamna State S„r„˛ianu Florica, procuror la Parchetul
de pe l‚ng„ Tribunalul Neam˛, se elibereaz„ din func˛ie ca urmare a
pension„rii.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 8 decembrie 2005.
Nr. 1.270.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unui procuror
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), 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. 489
din data de 26 octombrie 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Doamna Stela Dobrinescu, procuror la Parchetul de pe
l‚ng„ Curtea de Apel Bucure∫ti, se elibereaz„ din func˛ie ca urmare a
pension„rii.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 8 decembrie 2005.
Nr. 1.271.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unui judec„tor
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), 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. 489
din data de 26 octombrie 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul Toader Liviu, judec„tor la Judec„toria Sinaia,
se elibereaz„ din func˛ie ca urmare a pension„rii.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 8 decembrie 2005.
Nr. 1.272.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unui procuror
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 65
alin. (1) lit. a) ∫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. 539
din data de 16 noiembrie 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Doamna Popa Meda Mihaela, procuror la Parchetul de
pe l‚ng„ Judec„toria Sectorului 5 Bucure∫ti, se elibereaz„ din func˛ie ca
urmare a demisiei.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 8 decembrie 2005.
Nr. 1.273.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unui procuror
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 65
alin. (1) lit. a) ∫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. 539
din data de 16 noiembrie 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Doamna Dr„ghici Alina Lavinia, procuror la Parchetul
de pe l‚ng„ Curtea de Apel Bucure∫ti, se elibereaz„ din func˛ie ca urmare
a demisiei.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 8 decembrie 2005.
Nr. 1.274.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general
unui colonel din Serviciul Rom‚n de Informa˛ii
∫i trecerea sa Ón rezerv„ cu noul grad
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, 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,
ale Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, precum ∫i Hot„r‚rea Consiliului Suprem de Ap„rare a
ﬁ„rii nr. 153 din 5 decembrie 2005,
av‚nd Ón vedere propunerea directorului Serviciului Rom‚n de
Informa˛ii,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Pe data prezentul decret, domnului colonel Ghi˛„
Florian Mihai i se acord„ gradul de general de brigad„ cu o stea ∫i trece Ón
rezerv„.
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, 9 decembrie 2005.
Nr. 1.275.

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 Covasna
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 Covasna, 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 Covasna, pentru executarea unor lucr„ri
de refacere a infrastructurii ∫i a re˛elei de canalizare.
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

Bucure∫ti, 8 decembrie 2005.
Nr. 1.540.

Contrasemneaz„:
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 Maramure∫
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
1.400 mii lei (RON), pentru jude˛ul Maramure∫, din Fondul de
rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul
de stat pe anul 2005, ∫i alocarea acesteia bugetelor locale
ale unor unit„˛i administrativ-teritoriale pentru continuarea

lucr„rilor de construc˛ie la unele obiective, conform anexei
care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
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. 1.541.

ANEX√
REPARTIZAREA

pe unit„˛i administrativ-teritoriale a sumei alocate din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia
Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005, pentru jude˛ul Maramure∫
Nr.
crt.

1
2
3
4
5
6
7

Unit„˛i administrativ-teritoriale

Municipiul Baia Mare
Ora∫ul Ulmeni
Ora∫ul T‚rgu L„pu∫
Comuna S„p‚n˛a
Comuna S„lsig
Comuna L„pu∫
Comuna Moisei

Destina˛ia

Biserica Buna Vestire
Biserica Parohial„ Ulmeni
M„n„stirea Rohia
M„n„stirea S„p‚n˛a Peri
M„n„stirea Œn„l˛area Domnului
M„n„stirea Na∫terea Maicii Domnului
M„n„stirea Adormirea Maicii Domnului

TOTAL:

Suma alocat„
— mii lei (RON) —

200
200
200
200
200
200
200
1.400

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 Maramure∫
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

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.133/15.XII.2005
350 mii lei (RON), pentru jude˛ul Maramure∫, 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 S„c„l„∫eni, Ón vederea
finan˛„rii lucr„rilor de execu˛ie la unele obiective de
investi˛ii.
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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, 8 decembrie 2005.
Nr. 1.542.
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 Mure∫
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 Mure∫, 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 Mure∫, pentru executarea unor
lucr„ri de refacere a infrastructurii.
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. 1.543.
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 Mure∫
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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1.500 mii lei (RON), pentru jude˛ul Mure∫, 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 T‚rgu Mure∫, pentru
subven˛ionarea energiei termice livrate popula˛iei.

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. 1.544.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Finan˛elor Publice din Fondul de rezerv„ bugetar„
la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat 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, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 66/2005 cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe anul 2005, aprobat„ cu complet„ri prin Legea nr. 353/2005,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului Ministerului
Finan˛elor Publice din Fondul de rezerv„ bugetar„ la
dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe
anul 2005, cu suma de 2.150 mii lei (RON), la capitolul
51.01 îAutorit„˛i publice“, titlul îCheltuieli de capital“.

Art. 2. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului
de stat ∫i Ón volumul ∫i structura bugetului Ministerului
Finan˛elor Publice pe anul 2005.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 8 decembrie 2005.
Nr. 1.545.
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