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DECRETE
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru numirea unui magistrat
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), art. 125
alin. (2) ∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale
art. 30 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistra˛ilor, precum
∫i ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul
Superior al Magistraturii,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 87
din 16 martie 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se nume∫te Ón func˛ia de judec„tor Cristian Mirela
C„t„lina la Judec„toria Alba Iulia.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 14 aprilie 2005.
Nr. 263.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru numirea unui magistrat
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), art. 125
alin. (2) ∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale
art. 30 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistra˛ilor, precum
∫i ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul
Superior al Magistraturii,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 87
din 16 martie 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se nume∫te Ón func˛ia de judec„tor Graure Lumini˛a
Cristina la Judec„toria Pite∫ti.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 14 aprilie 2005.
Nr. 264.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru numirea unui magistrat
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), art. 125
alin. (2) ∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale
art. 30 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistra˛ilor, precum
∫i ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul
Superior al Magistraturii,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 87
din 16 martie 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se nume∫te Ón func˛ia de judec„tor Terzea Viorel la
Judec„toria Curtea de Arge∫.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 14 aprilie 2005.
Nr. 265.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru numirea unui magistrat
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), art. 125
alin. (2) ∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale
art. 30 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistra˛ilor, precum
∫i ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul
Superior al Magistraturii,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 87
din 16 martie 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se nume∫te Ón func˛ia de judec„tor Fund„tureanu Ioan
la Judec„toria Curtea de Arge∫.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 14 aprilie 2005.
Nr. 266.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru numirea unui magistrat
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), art. 125
alin. (2) ∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale
art. 30 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistra˛ilor, precum
∫i ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul
Superior al Magistraturii,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 87
din 16 martie 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se nume∫te Ón func˛ia de judec„tor Rotaru Raluca la
Judec„toria Coste∫ti.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 14 aprilie 2005.
Nr. 267.

O R D O N A N fi E ™ I H O T √ R ¬ R I A L E G U V E R N U L U I R O M ¬ N I E I
GUVERNUL ROM¬NIEI

O R D O N A N fi √ D E U R G E N fi √
pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar
Ón vederea stimul„rii achizi˛ion„rii de calculatoare
Av‚nd Ón vedere faptul c„ prin art. 7 alin. (6) din Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar Ón
vederea stimul„rii achizi˛ion„rii de calculatoare se prevede ca termen limit„ de depunere a cererilor pentru achizi˛ionarea
unui calculator data de 31 martie 2005,
Óntruc‚t m„sura legislativ„ se adreseaz„ familiilor defavorizate, familii care Ónt‚mpin„ dificult„˛i inclusiv Ón privin˛a
accesului la informa˛ii, dat fiind faptul c„ un num„r mare de cereri a fost adresat direct Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii
∫i inspectoratelor ∫colare jude˛ene ∫i nu unit„˛ilor de Ónv„˛„m‚nt, cum era normal, av‚nd Ón vedere c„ ultimele dou„
s„pt„m‚ni din perioada de depunere a cererilor au coincis cu vacan˛a ∫colar„, elevii au fost pu∫i Ón situa˛ia ca, Ón
momentul relu„rii cursurilor, s„ constate c„ perioada de depunere a cererilor a expirat,
Óntruc‚t m„surile prev„zute Ón prezenta ordonan˛„ de urgen˛„ vizeaz„ necesitatea modific„rii structurii calendarului
pentru acordarea ajutorului pe anul 2005 ca urmare a apari˛iei unor Ónt‚rzieri Ón depunerea cererilor, ceea ce constituie o
situa˛ie de urgen˛„ ∫i extraordinar„,
Ón temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
Art. I. — Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui
ajutor financiar Ón vederea stimul„rii achizi˛ion„rii de
calculatoare, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 566 din 28 iunie 2004, cu modific„rile
ulterioare, se modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum
urmeaz„:
1. Alineatul (6) al articolului 7 va avea urm„torul
cuprins:
î(6) Œn anul 2005, cererile prev„zute la alin. (1) ∫i (3)
se vor depune p‚n„ cel t‚rziu la data de 30 aprilie.“
2. La articolul 7, dup„ alineatul (6) se introduce un nou
alineat, alineatul (7), cu urm„torul cuprins:
î(7) Œncep‚nd cu anul 2006, cererile prev„zute la
alin. (1) ∫i (3) se vor depune Ón fiecare an p‚n„ cel t‚rziu
la data de 31 martie, dac„ prin hot„r‚rea Guvernului prin
care se actualizeaz„ anual calendarul pentru acordarea

ajutorului financiar, conform art. 10 alin. (2), nu s-a
prev„zut un alt termen.“
3. Alineatul (5) al articolului 8 va avea urm„torul
cuprins:
î(5) Pentru anii urm„tori lista va fi publicat„, prin
intermediul portalului, la data de 1 mai, cu excep˛ia
anului 2005, c‚nd lista va fi publicat„, prin intermediul
portalului, la data de 1 iunie.“
4. La articolul 10 se introduce un nou alineat,
alineatul (2), cu urm„torul cuprins:
î(2) Calendarul pentru acordarea ajutorului financiar
prev„zut Ón prezenta lege va putea fi actualizat Ón fiecare
an printr-o hot„r‚re a Guvernului.“
Art. II. — Prevederile Normelor metodologice pentru
aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor
financiar Ón vederea stimul„rii achizi˛ion„rii de calculatoare,

4

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 330/19.IV.2005

aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.294/2004,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 794

din 27 august 2004, cu modific„rile ulterioare, se modific„
Ón mod corespunz„tor.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul comunica˛iilor ∫i tehnologiei informa˛iei,
Florin Bejan,
secretar de stat
Ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii,
Mircea Miclea
p. Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Bodu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 14 aprilie 2005.
Nr. 28.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind modificarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special
privind gestiunea ∫i controlul bifenililor policlorura˛i ∫i ale altor compu∫i similari
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. I. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 173/2000 pentru
reglementarea regimului special privind gestiunea ∫i
controlul bifenililor policlorura˛i ∫i ale altor compu∫i similari,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 131
din 28 martie 2000, se modific„ dup„ cum urmeaz„:
1. Articolul 5 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 5. — Autorit„˛ile administra˛iei publice de
specialitate au urm„toarele obliga˛ii Ón domeniu:
1. Secretariatul pentru compu∫i desemna˛i elaboreaz„,
actualizeaz„ ∫i public„ inventarul na˛ional al echipamentelor
∫i materialelor ce con˛in compu∫i desemna˛i;
2. autorit„˛ile publice teritoriale pentru protec˛ia mediului:
a) acord„ asisten˛„ agen˛ilor economici la Óntocmirea
r„spunsurilor la cerin˛ele inventarierii echipamentelor ∫i a
altor materiale ce con˛in compu∫i desemna˛i;
b) elaboreaz„, actualizeaz„ ∫i Óntre˛in inventarele
jude˛ene ale echipamentelor ∫i altor materiale ce con˛in
compu∫i desemna˛i;
c) comunic„ Secretariatului pentru compu∫i desemna˛i
datele de la nivelul jude˛ului;
d) aprob„ planurile de eliminare pentru compu∫ii
desemna˛i;
e) inspecteaz„ echipamentele ∫i materialele care con˛in
compu∫i desemna˛i.“
2. Alineatul (6) al articolului 8 va avea urm„torul
cuprins:
î(6) Autorit„˛ile publice teritoriale pentru protec˛ia
mediului vor transmite inventarele reactualizate anual
Secretariatului pentru compu∫i desemna˛i.“
3. Articolul 12 se abrog„.
4. Partea introductiv„ a articolului 15 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 15. — Œn cazul amplasamentelor Ón care sunt
depozitate echipamente sau materiale despre care se
cunoa∫te sau Ón leg„tur„ cu care exist„ indicii c„ ar
con˛ine compu∫i desemna˛i Ón cantit„˛i mai mari dec‚t
cantit„˛ile minimale, trebuie s„ se ia urm„toarele m„suri de
precau˛ie:“.

5. Alineatele (3), (4) ∫i (6) ale articolului 17 vor avea
urm„torul cuprins:
î(3) Planurile de eliminare Óntocmite de operatorii
economici trebuie s„ precizeze faptul c„ echipamentele Ón
func˛iune ce con˛in compu∫i desemna˛i Ón concentra˛ii mai
mari de 50 ppm ∫i un volum de peste 5 dm3 vor putea fi
utilizate Ón continuare, p‚n„ la sf‚r∫itul existen˛ei lor utile,
Ón condi˛iile respect„rii Ón toate privin˛ele a normelor
tehnologice stabilite.
(4) Œn planurile de eliminare se va men˛iona ca termen
limit„ pentru eliminarea echipamentelor scoase din
func˛iune, care nu mai pot fi folosite fiind dep„∫ite fizic sau
moral, cu volum de PCB mai mare de 5 dm3, de∫eurilor
sau altor materiale care con˛in compu∫i desemna˛i Ón
concentra˛ii mai mari de 50 ppm, data de 31 decembrie 2010.
...................................................................................................
(6) Pentru transferul echipamentelor sau materialelor ce
con˛in cantit„˛i mai mari de compu∫i desemna˛i dec‚t
cantit„˛ile minimale se aplic„ Ordinul ministrului agriculturii,
p„durilor, apelor ∫i mediului, al ministrului transporturilor,
construc˛iilor ∫i turismului ∫i al ministrului economiei ∫i
comer˛ului nr. 2/211/118/2004 pentru aprobarea Procedurii
de reglementare ∫i control al transportului de∫eurilor pe
teritoriul Rom‚niei, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 324 din 15 aprilie 2004.“
6. Alineatul (7) al articolului 17 se abrog„.
7. Alineatele (1), (2) ∫i (3) ale articolului 18 se abrog„.
8. Articolul 19 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 19. — Autorit„˛ile publice teritoriale pentru protec˛ia
mediului sunt Ómputernicite s„ inspecteze unit„˛ile Ón care
se g„sesc compu∫i desemna˛i Ón cantit„˛i mai mari dec‚t
cantit„˛ile minimale ∫i operatorii de transport autoriza˛i.“
9. Articolul 20 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 20. — Constituie contraven˛ii ∫i se sanc˛ioneaz„
dup„ cum urmeaz„:
1. cu amend„ de la 3.000.000 lei la 5.000.000 lei
pentru persoanele fizice ∫i de la 5.000.000 lei la
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10.000.000 lei pentru persoanele juridice, care Óncalc„
prevederile:
a) art. 6, prin efectuarea oric„reia dintre activit„˛ile
interzise;
b) art. 7, prin Ónlocuirea lichidului din echipamente Ón
alte condi˛ii dec‚t cele admise;
c) art. 8 alin. (1);
2. cu amend„ de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei
pentru persoanele fizice ∫i de la 20.000.000 lei la
50.000.000 lei pentru persoanele juridice, care Óncalc„
prevederile:
a) art. 14, prin nerespectarea termenului impus Ón
vederea etichet„rii ∫i/sau prin etichetare inadecvat„;
b) art. 15, prin nerespectarea m„surilor de precau˛ie;
c) art. 16 alin. (1);
d) art. 17 alin. (1), prin nedepunerea proiectului planului
de eliminare la autoritatea public„ teritorial„ pentru
protec˛ia mediului;
e) art. 17 alin. (4), pentru nerespectarea termenelor
prev„zute Ón planurile de eliminare;

f) art. 19, prin neÓndeplinirea solicit„rilor autorit„˛ii
publice teritoriale pentru protec˛ia mediului, cu ocazia
efectu„rii inspec˛iilor.“
10. Articolul 22 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 22. — Dispozi˛iile referitoare la contraven˛ii,
prev„zute la art. 20 ∫i 21, se completeaz„ cu prevederile
Ordonan˛ei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contraven˛iilor, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin
Legea nr. 180/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare.“
11. Articolul 23 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 23. — Anexele nr. 1—7 fac parte integrant„ din
prezenta hot„r‚re.“
12. Anexa nr. 1 se modific„ ∫i se Ónlocuie∫te cu anexa
la prezenta hot„r‚re.
13. Anexa nr. 8 se abrog„.
Art. II. — Prezenta hot„r‚re transpune Directiva
96/59/CEE privind eliminarea bifenililor ∫i trifenililor
policlorura˛i (PCB ∫i PCT), publicat„ Ón Jurnalul Oficial al
Comunit„˛ilor Europene (JOCE) nr. L 243/33/1969.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
Sulfina Barbu
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Codru˛ Ioan ™ere∫
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
Ministrul integr„rii europene,
Ene Dinga

Bucure∫ti, 7 aprilie 2005.
Nr. 291.

ANEX√
(Anexa nr. 1 la Hot„r‚rea Guvernului nr. 173/2000)

îSemnifica˛ia unor termeni prev„zu˛i Ón hot„r‚re:
a) cantit„˛i minimale — o concentra˛ie total„ de minimum
50 ppm compu∫i desemna˛i la un volum total de peste
5 dm3, considerate Ómpreun„;
b) compu∫i desemna˛i — compu∫i chimici sau clase de
substan˛e chimice supuse unui control special conform
hot„r‚rii;
c) planuri de eliminare — scheme Óntocmite de agen˛ii
economici ∫i aprobate de agen˛iile teritoriale de protec˛ie a
mediului privind graficul de transfer al compu∫ilor desemna˛i
pentru opera˛iunea de eliminare;
d) lichidul Ónlocuit — compozi˛ii ce con˛in compu∫i
desemna˛i ∫i care exist„ Ón echipamente Ónainte de
Ónlocuirea lichidului;
e) inventar na˛ional — baza de date Ón care se descriu
existen˛a, tipul ∫i locul unde se g„sesc Ón Rom‚nia to˛i

compu∫ii desemna˛i Ón cantit„˛i mai mari dec‚t cele
minimale;
f) operator de transport autorizat — persoana autorizat„
de agen˛iile teritoriale de protec˛ie a mediului pentru
transferul compu∫ilor desemna˛i de la un amplasament
la altul;
g) lichidul de Ónlocuire — compozi˛ii ce con˛in compu∫i
desemna˛i Ón propor˛ii mai mici de 50 ppm ∫i care pot fi
utilizate pentru Ónlocuirea lichidului cu con˛inut de compu∫i
desemna˛i mai mare dec‚t cantit„˛ile minimale din
echipamente;
h) Ónlocuirea lichidului — evacuarea din echipamente a
lichidelor ce con˛in compu∫i desemna˛i ∫i umplerea
echipamentelor cu alte lichide.“
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru declararea zilei de 23 aprilie îZiua Bibliotecarului din Rom‚nia“
Œn

temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,

Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se declar„ ziua de 23 aprilie îZiua
Bibliotecarului din Rom‚nia“.
Art. 2. — (1) Ministerul Culturii ∫i Cultelor ∫i Ministerul
Educa˛iei ∫i Cercet„rii Ómpreun„ cu autorit„˛ile administra˛iei
publice centrale ∫i locale, precum ∫i cu organiza˛iile
profesionale de profil vor acorda sprijin de specialitate

pentru organizarea ∫i desf„∫urarea manifest„rilor ocazionate
de acest eveniment.
(2) Cu acest prilej se vor organiza ac˛iuni culturalartistice, simpozioane, dezbateri profesionale, expozi˛ii ∫i
alte ac˛iuni cu tematic„ specific„.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul culturii ∫i cultelor,
Monica Octavia Musc„
Ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii,
Mircea Miclea
Bucure∫ti, 14 aprilie 2005.
Nr. 293.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolu˛ionarilor
din Decembrie 1989 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, ∫i al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului
Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolu˛ionarilor
din Decembrie 1989 din Fondul de rezerv„ bugetar„ la
dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul
2005, la capitolul 60.01 îAsisten˛„ social„, aloca˛ii, pensii,
ajutoare ∫i indemniza˛ii“, cu suma de 5.100.000 mii lei,
astfel:
a) 2.100.000 mii lei la titlul 02 îCheltuieli de personal“,
articolul 14 îDeplas„ri, deta∫„ri, transfer„ri“, alineatul 01
îDeplas„ri, deta∫„ri, transfer„ri Ón ˛ar„“;

b) 3.000.000 mii lei la titlul 38 îTransferuri“, articolul 40
îTransferuri neconsolidabile“, alineatul 04 îPensii ∫i ajutoare
IOVR, militari ∫i alte persoane“.
Art. 2. — Ministerul Finan˛elor Publice, la propunerea
ordonatorului principal de credite, este autorizat s„
introduc„ modific„rile ce decurg din aplicarea prezentei
hot„r‚ri Ón structura bugetului de stat ∫i Ón volumul ∫i
structura bugetului Secretariatului de Stat pentru Problemele
Revolu˛ionarilor din Decembrie 1989.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Secretariatul de Stat
pentru Problemele Revolu˛ionarilor
din Decembrie 1989
Petri∫or Morar,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Bodu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 14 aprilie 2005.
Nr. 294.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind abrogarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 1.818/2004 pentru aprobarea scoaterii din func˛iune
∫i demol„rii unor construc˛ii, proprietate privat„ a statului
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei
hot„r‚ri se abrog„ Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.818/2004
pentru aprobarea scoaterii din func˛iune ∫i demol„rii unor

construc˛ii, proprietate privat„ a statului, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.025 din
5 noiembrie 2004.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul delegat pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Mihai Alexandru Voicu
p. Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Bodu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 14 aprilie 2005.
Nr. 295.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea atest„rii localit„˛ii Bran, jude˛ul Bra∫ov,
ca sta˛iune turistic„ de interes local
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 10 din
Ordonan˛a Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea ∫i desf„∫urarea
activit„˛ii de turism Ón Rom‚nia, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin
Legea nr. 755/2001, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 5 din Hot„r‚rea
Guvernului nr. 1.122/2002 pentru aprobarea condi˛iilor ∫i a procedurii de
atestare a sta˛iunilor turistice, precum ∫i pentru declararea unor localit„˛i ca
sta˛iuni turistice de interes na˛ional, respectiv local, cu complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Se aprob„ atestarea localit„˛ii Bran, jude˛ul Bra∫ov, ca
sta˛iune turistic„ de interes local.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul transporturilor, construc˛iilor
∫i turismului,
Gheorghe Dobre
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
p. Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Bodu,
secretar de stat

Bucure∫ti, 14 aprilie 2005.
Nr. 298.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea atest„rii localit„˛ii Ocna Sibiului,
jude˛ul Sibiu, ca sta˛iune turistic„ de interes local
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 10 din
Ordonan˛a Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea ∫i desf„∫urarea
activit„˛ii de turism Ón Rom‚nia, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin
Legea nr. 755/2001, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 5 din Hot„r‚rea
Guvernului nr. 1.122/2002 pentru aprobarea condi˛iilor ∫i a procedurii de
atestare a sta˛iunilor turistice, precum ∫i pentru declararea unor localit„˛i ca
sta˛iuni turistice de interes na˛ional, respectiv local, cu complet„rile
ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Se aprob„ atestarea localit„˛ii Ocna Sibiului, jude˛ul
Sibiu, ca sta˛iune turistic„ de interes local.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul transporturilor, construc˛iilor
∫i turismului,
Gheorghe Dobre
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
p. Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Bodu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 14 aprilie 2005.
Nr. 299.
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