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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

1.500 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 finan˛area unor cheltuieli de capital.
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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
p. Ministrul finan˛elor publice,
C„t„lin Doica,
secretar de stat
Bucure∫ti, 22 decembrie 2005.
Nr. 1.758.
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 C„l„ra∫i
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
300 mii lei (RON), pentru jude˛ul C„l„ra∫i, 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 Lehliu-Gar„, pentru cheltuieli curente ∫i

pentru subven˛ionarea energiei termice livrate popula˛iei Ón
trimestrul IV 2005.
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
p. Ministrul finan˛elor publice,
C„t„lin Doica,
secretar de stat
Bucure∫ti, 22 decembrie 2005.
Nr. 1.759.
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 Hunedoara
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 Hunedoara, din Fondul
de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón
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bugetul de stat pe anul 2005, ∫i alocarea acesteia bugetului
propriu al ora∫ului Geoagiu, jude˛ul Hunedoara, Ón vederea
realiz„rii unor lucr„ri de pietruire ∫i infrastructur„, re˛ea ap„
potabil„, canalizare ∫i evacuare ape pluviale pe
Str. Pinului.
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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
p. Ministrul finan˛elor publice,
C„t„lin Doica,
secretar de stat
Bucure∫ti, 22 decembrie 2005.
Nr. 1.760.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCﬁIILOR ™I TURISMULUI

ORDIN
pentru modificarea Listei organismelor recunoscute Ón domeniul produselor pentru construc˛ii,
aprobat„ prin Ordinul ministrului transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului nr. 1.746/2005
Œn temeiul art. 36 alin. (3) ∫i (5) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condi˛iilor de introducere
pe pia˛„ a produselor pentru construc˛ii, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i al art. 5 alin. (4) din
Hot„r‚rea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i
Turismului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere prevederile Certificatului de recunoa∫tere nr. 22 din 11 noiembrie 2005, acordat de Comisia de
recunoa∫tere a organismelor desemnate pentru atestarea conformit„˛ii produselor pentru construc˛ii constituit„ Ón baza
Ordinului ministrului transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului nr. 2.133/2004,
ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului emite urm„torul ordin:
Art. I. — Prevederile referitoare la organismul Societatea
Comercial„ QUALITAS — S.A., cu num„rul de identificare 17
Ón Registrul organismelor recunoscute, din tabelul
cuprinz‚nd Lista organismelor recunoscute Ón domeniul
produselor pentru construc˛ii, prev„zut Ón anexa la Ordinul
ministrului transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului

nr. 1.746/2005, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 975 din 2 noiembrie 2005, se Ónlocuiesc cu
prevederile prev„zute Ón anexa*) care face parte integrant„
din prezentul ordin.
Art. II. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre

Bucure∫ti, 9 decembrie 2005.
Nr. 2.153.

*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
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ANEX√
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