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ORDONANﬁE ™I HOT√R¬RI ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI
GUVERNUL ROM¬NIEI

ORDONANﬁ√ DE URGENﬁ√
pentru completarea art. 10 din Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu
Œn scopul Ónl„tur„rii ∫i/sau diminu„rii efectelor calamit„˛ilor care au avut loc urmare precipita˛iilor abundente c„zute
Ón lunile aprilie—mai 2005,
av‚nd Ón vedere caracterul extraordinar reprezentat de efectele produse de astfel de calamit„˛i asupra mediului,
precum ∫i urgen˛a Ónl„tur„rii acestora,
din necesitatea cre„rii de fonduri suplimentare Ón vederea sus˛inerii lucr„rilor de Ónl„turare a efectelor calamit„˛ilor,
fonduri care s„ poat„ fi utilizate ∫i Ón alte situa˛ii similare,
Ón temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
Articol unic. — La articolul 10 din Legea nr. 73/2000
privind Fondul pentru mediu, republicat„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 889 din 9 decembrie 2002, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, dup„ alineatul (3) se
introduc patru alineate noi, alineatele (3 1 )—(3 4 ), cu
urm„torul cuprins:
î(3 1 ) Fondul pentru mediu se utilizeaz„ ∫i pentru
finan˛area lucr„rilor destinate prevenirii, Ónl„tur„rii ∫i/sau
diminu„rii efectelor calamit„˛ilor, Ón domeniul gospod„ririi
apelor ∫i protec˛iei mediului, aferente obiectivelor din
domeniul public al statului.

(32) Categoriile de lucr„ri care se pot finan˛a conform
prevederilor alin. (31), precum ∫i sumele destinate finan˛„rii
acestora se aprob„ prin hot„r‚re a Guvernului, la
propunerea Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor.
(33) Pentru achizi˛ionarea lucr„rilor prev„zute la alin. (31)
∫i a serviciilor aferente acestora se vor aplica prevederile
legisla˛iei Ón vigoare privind achizi˛iile publice referitoare la
situa˛iile de for˛„ major„.
(3 4 ) Finan˛area lucr„rilor prev„zute la alin. (3 1 ) se
excepteaz„ de la prevederile art. 11.“

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
Sulfina Barbu
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 26 mai 2005.
Nr. 41.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind acordarea unui ajutor
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 1 din Ordonan˛a Guvernului nr. 28/2003 privind
trimiterea bolnavilor pentru tratament Ón str„in„tate, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 119/2003, al art. 5 alin. (1)
lit. h) ∫i alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 118/1999 privind Ónfiin˛area ∫i utilizarea Fondului na˛ional de
solidaritate, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 366/2001, ∫i al Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare, aprobat„ ∫i modificat„ prin Legea nr. 374/2001, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Se aprob„ acordarea unui ajutor Ón sum„
de 60.000 euro pentru efectuarea tratamentului medical Ón
str„in„tate, pentru copilul Hoga∫ Mihai Alexandru, Ón v‚rst„
de 1 an ∫i 3 luni, domiciliat Ón Municipiul Ia∫i, Str. Sf‚ntul
Laz„r nr. 33, bl. D1, ap. 15, jude˛ul Ia∫i.
(2) Suma prev„zut„ la alin. (1) se suport„ din bugetul
de stat, dup„ cum urmeaz„:
— Ministerul S„n„t„˛ii va aloca suma de 15.000 euro;

— Ministerul Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei va
aloca suma de 45.000 euro.
(3) Ajutorul prev„zut la alin. (1) se va acorda Ón lei ∫i
va fi suportat at‚t din bugetul Ministerului S„n„t„˛ii, prin
Direc˛ia de s„n„tate public„ a jude˛ului Ia∫i, c‚t ∫i din
bugetul Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei,
prin Direc˛ia de Munc„, Solidaritate Social„ ∫i Familie a
jude˛ului Ia∫i, la cursul de schimb valutar al B„ncii
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Na˛ionale a Rom‚niei din ziua lucr„toare precedent„
efectu„rii deschiderii de credite bugetare.
(4) Suma aprobat„ din bugetul Ministerului Muncii,
Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei pentru efectuarea
tratamentului medical Ón str„in„tate va fi transferat„ de
c„tre Direc˛ia de Munc„, Solidaritate Social„ ∫i Familie a
jude˛ului Ia∫i c„tre Direc˛ia de s„n„tate public„ a jude˛ului
Ia∫i, la solicitarea acesteia.
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Art. 2. — Fundamentarea sumei solicitate ∫i justificarea
celei utilizate pentru efectuarea tratamentului medical Ón
str„in„tate revin Ministerului S„n„t„˛ii, prin Direc˛ia de
s„n„tate public„ a jude˛ului Ia∫i, care va efectua plata ∫i
va certifica documentele financiar-contabile prezentate de
furnizorul de servicii medicale din str„in„tate.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
p. Ministrul s„n„t„˛ii,
Ervin Zoltán Székely,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 26 mai 2005.
Nr. 466.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea ∫i completarea anexei la Hot„r‚rea nr. 772/2003 pentru aprobarea
Strategiei de privatizare a B„ncii Comerciale Rom‚ne — S.A.
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Anexa la Hot„r‚rea Guvernului
nr. 772/2003 pentru aprobarea Strategiei de privatizare a
B„ncii Comerciale Rom‚ne — S.A., publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 506 din 14 iulie 2003, se
modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. La articolul 3, litera c) va avea urm„torul cuprins:
îc) v‚nzarea c„tre un investitor strategic, institu˛ie
financiar-bancar„ interna˛ional„ reputat„ sau c„tre un grup
(consor˛iu) de investitori strategici din care s„ fac„ parte
cel pu˛in o institu˛ie financiar-bancar„ interna˛ional„
reputat„, prin negociere, cu selec˛ie de oferte, a ac˛iunilor
apar˛in‚nd statului, gestionate de Autoritatea pentru
Valorificarea Activelor Statului, Ón cotele prev„zute la art. 4.
Procedura de selec˛ie va fi transparent„, deschis„ ∫i
competitiv„, bazat„ pe practicile interna˛ionale Ón materie.“
2. La articolul 3, se introduce o nou„ liter„, litera d), cu
urm„torul cuprins:
îd) Ón cazul Ón care, dup„ utilizarea metodelor prev„zute
la lit. a)—c), va mai r„m‚ne un pachet de ac˛iuni Ón
proprietatea statului, acesta va fi v‚ndut pe pia˛a intern„
∫i/sau extern„ de capital, prin metodele specifice pie˛elor
reglementate.“
3. La articolul 4, litera c) va avea urm„torul cuprins:
îc) pachetul majoritar de cel pu˛in 50% plus o ac˛iune
din capitalul social total al B.C.R. — S.A. c„tre un
investitor strategic, institu˛ie financiar-bancar„ interna˛ional„
reputat„ sau c„tre un grup de investitori strategici din care

s„ fac„ parte cel pu˛in o institu˛ie financiar-bancar„
interna˛ional„ reputat„. Cota de cel pu˛in 50% plus o
ac˛iune din ac˛iunile b„ncii va fi constituit„ din cota par˛ial„
sau total„ r„mas„ Ón proprietatea statului, la care se
adaug„ cotele par˛iale sau totale dob‚ndite de BERD ∫i
IFC la B.C.R. — S.A. Modalit„˛ile de constituire a
pachetului majoritar de ac˛iuni pentru tranzac˛ia cu
investitorul strategic/grupul de investitori strategici sunt cele
prev„zute la art. 2 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 28/2003 privind v‚nzarea unor pachete de ac˛iuni ale
B„ncii Comerciale Rom‚ne — S.A., aprobat„ prin Legea
nr. 291/2003.“
4. La articolul 4, se introduce o nou„ liter„, litera d), cu
urm„torul cuprins:
îd) cel mult 11,8825% din capitalul social total al
B.C.R. — S.A. prin v‚nzare pe pia˛a intern„ ∫i/sau extern„
de capital, prin metodele specifice pie˛elor reglementate.“
5. Articolul 5 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 5. — Œn baza art. 1 alin. (2) ∫i (3) din Ordonan˛a
de urgen˛„ a Guvernului nr. 28/2003, at‚t elementele
esen˛iale ale fiec„rui contract de v‚nzare-cump„rare de
pachete de ac˛iuni ale B.C.R. — S.A., c‚t ∫i pre˛ul de
v‚nzare a pachetelor de ac˛iuni prev„zute a fi v‚ndute prin
negociere direct„, f„r„ selec˛ie de oferte, stabilit prin
negociere, Ón conformitate cu strategia de privatizare a
B.C.R. — S.A., vor fi supuse aprob„rii Guvernului.“
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6. Articolul 7 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 7. — Pre˛ul de v‚nzare pentru o ac˛iune din
pachetul majoritar de ac˛iuni constituit potrivit art. 4 lit. c)
nu va putea fi mai mic dec‚t pre˛ul pentru o ac˛iune pl„tit

pentru r„scump„rarea total„ sau par˛ial„ a ac˛iunilor
v‚ndute c„tre BERD ∫i IFC, Ón conformitate cu Ordonan˛a
de urgen˛„ a Guvernului nr. 28/2003.“

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
Pre∫edintele Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului,
Gabriel Ionel ZbÓrcea
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 26 mai 2005.
Nr. 467.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind aprobarea Ónfiin˛„rii pe l‚ng„ Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale
a unei activit„˛i finan˛ate integral din venituri proprii
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finan˛ele
publice, cu modific„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ Ónfiin˛area pe l‚ng„ Ministerul
Ap„r„rii Na˛ionale a unei activit„˛i finan˛ate integral din
venituri proprii, efectuat„ de structurile abilitate prin
reglement„rile Ón vigoare, const‚nd Ón achizi˛ionarea unor
echipamente ∫i servicii de comunica˛ii radioelectronice noi,
necesare Ónlocuirii echipamentelor radioelectronice militare
care lucreaz„ Ón benzile de frecven˛e cedate de Ministerul
Ap„r„rii Na˛ionale, conform legisla˛iei Ón vigoare.
Art. 2. — Veniturile proprii din care se finan˛eaz„
activitatea Ónfiin˛at„ potrivit art. 1 provin din Óncas„rile
ob˛inute de la beneficiarii licen˛elor de utilizare a benzilor
de frecven˛e cedate de Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale ∫i
reprezint„
compensarea
costurilor
achizi˛ion„rii
echipamentelor ∫i serviciilor necesare utiliz„rii noilor
frecven˛e.
Art. 3. — Veniturile realizate conform prevederilor art. 2
r„m‚n la dispozi˛ia Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale ∫i se

utilizeaz„ Ón condi˛iile prezentei hot„r‚ri pentru cheltuieli
curente ∫i cheltuieli de capital.
Art. 4. — (1) Excedentul anual rezultat din execu˛ia
bugetului de venituri ∫i cheltuieli al activit„˛ii finan˛ate
integral din venituri proprii se reporteaz„ Ón anul urm„tor ∫i
va fi folosit cu aceea∫i destina˛ie.
(2) Execu˛ia de cas„ a bugetului de venituri ∫i cheltuieli
al activit„˛ii respective se realizeaz„ prin unit„˛ile teritoriale
ale Trezoreriei Statului, conform normelor metodologice
emise de Ministerul Finan˛elor Publice ∫i prevederilor Legii
nr. 500/2002 privind finan˛ele publice, cu modific„rile
ulterioare.
(3) Raportarea execu˛iei de cas„ a bugetului de venituri
∫i cheltuieli al activit„˛ii prev„zute la art. 1 se efectueaz„ Ón
conformitate cu instruc˛iunile emise de Ministerul Finan˛elor
Publice.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul ap„r„rii na˛ionale,
Teodor Atanasiu
Ministrul comunica˛iilor ∫i tehnologiei informa˛iei,
Zsolt Nagy
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu

Bucure∫ti, 26 mai 2005.
Nr. 468.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCﬁIILOR ™I TURISMULUI

ORDIN
pentru aprobarea Reglement„rii tehnice îNormativ privind proiectarea
∫i execu˛ia ancorajelor Ón teren“, indicativ NP 114-04
Œn conformitate cu art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea Ón construc˛ii, cu modific„rile ulterioare,
Ón temeiul art. 2 pct. 45 ∫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 Procesul-verbal de avizare nr. 49 din 6 iulie 2004 al Comitetului tehnic de specialitate — CTS 6
∫i Procesul-verbal de avizare al Comitetului tehnic de coordonare general„ nr. 58 din 15 octombrie 2004,
ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Reglementarea tehnic„ îNormativ
privind proiectarea ∫i execu˛ia ancorajelor Ón teren“, indicativ
NP 114-04, elaborat„ de c„tre Universitatea Tehnic„ de
Construc˛ii Bucure∫ti, prev„zut„ Ón anexa*) care face parte
integrant„ din prezentul ordin.
Art. 2. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, ∫i intr„ Ón vigoare Ón termen de
30 de zile de la data public„rii.

Art. 3. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin,
Ordinul Institutului Central de Cercetare, Proiectare ∫i
Directivare Ón Construc˛ii nr. 92/1980 pentru aprobarea
reglement„rii tehnice îInstruc˛iuni tehnice pentru proiectarea
∫i executarea tiran˛ilor pretensiona˛i ancora˛i Ón teren“,
indicativ P 109-80, precum ∫i orice alte dispozi˛ii contrare
Ó∫i Ónceteaz„ aplicabilitatea.

Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
Bucure∫ti, 8 martie 2005.
Nr. 363.
*) Anexa se public„ ulterior Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 453 bis Ón afara abonamentului, care se poate achizi˛iona de la
Centrul pentru rela˛ii cu publicul al Regiei Autonome îMonitorul Oficial“, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1.

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

ORDIN
privind instituirea procedurii de administrare special„ la Societatea Comercial„
îCOMALEX“ — S.A. Alexandria
Œn temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele m„suri pentru accelerarea privatiz„rii,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ale art. 1 ∫i 9 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor m„suri de reorganizare a
Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorb˛ie cu Autoritatea pentru Privatizare ∫i
Administrarea Participa˛iilor Statului,
Ón vederea stabilirii modului de administrare ∫i gestionare, precum ∫i a m„surilor ce trebuie luate pentru
accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercial„ îCOMALEX“ — S.A. Alexandria,
pre∫edintele Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se instituie procedura de administrare
special„ Ón perioada de privatizare la Societatea Comercial„
îCOMALEX“ — S.A. Alexandria, denumit„ Ón continuare
societate comercial„, cu sediul Ón Alexandria, Str. Libert„˛ii
nr. 211, jude˛ul Teleorman, Ónmatriculat„ la oficiul registrului
comer˛ului sub nr. J34/17/1991, Óncep‚nd cu data public„rii
prezentului ordin Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
Art. 2. — (1) Pe durata administr„rii speciale Ón
perioada privatiz„rii, administratorul special are atribu˛iile

stabilite prin mandatul special acordat de pre∫edintele
Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului.
(2) Con˛inutul mandatului prev„zut la alin. (1) va
cuprinde, Ón principal, dar f„r„ a se limita la acestea,
urm„toarele atribu˛ii:
a) luarea unor m„suri de administrare, gestionare ∫i
supraveghere financiar„ a societ„˛ii comerciale, cu accent
pe:
— situa˛ia Óndeplinirii principalilor indicatori economicofinanciari ∫i de performan˛„;
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— identificarea unor active neutilizate, care pot fi
transferate/v‚ndute;
— inventarierea datoriilor societ„˛ii comerciale, precum
∫i a pl„˛ilor restante, Ón structura lor;
— inventarierea crean˛elor pe care societatea
comercial„ le are de recuperat;
— cunoa∫terea situa˛iei litigiilor care greveaz„ asupra
societ„˛ii comerciale;
— inventarierea activelor posibil a fi revendicate;
b) notificarea tuturor creditorilor bugetari Ón sensul
instituirii procedurii de administrare special„ Ón perioada de
privatizare, Ón vederea neÓnceperii/suspend„rii de c„tre
ace∫tia a oric„ror m„suri de executare silit„ Ómpotriva
societ„˛ii comerciale;
c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului
Finan˛elor Publice, pentru bugetul de stat, ∫i ale celorlalte
ministere ∫i institu˛ii, pentru bugetul asigur„rilor sociale de
stat, bugetele fondurilor speciale, precum ∫i ale autorit„˛ilor
administra˛iei publice locale, pentru bugetele locale, de a

elibera certificatele de obliga˛ii bugetare necesare acord„rii
facilit„˛ilor prev„zute de Legea nr. 137/2002 privind unele
m„suri pentru accelerarea privatiz„rii, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare;
d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru Óntocmirea
graficelor de ree∫alonare a datoriilor restante, respectarea
acestora ∫i efectuarea pl„˛ilor facturilor curente;
e) respectarea disciplinei economico-financiare prin
luarea unor m„suri pentru Ónt„rirea acesteia.
Art. 3. — La data instituirii procedurii de administrare
special„ se instituie ∫i procedura de supraveghere financiar„
a societ„˛ii comerciale, Ón conformitate cu dispozi˛iile Legii
nr. 137/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
Art. 4. — Procedura de administrare special„ Ón
perioada de privatizare Ónceteaz„ la data transferului
dreptului de proprietate asupra ac˛iunilor, Ón situa˛ia
privatiz„rii societ„˛ii comerciale, sau la data stabilit„ prin
ordin al pre∫edintelui Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor
Statului.

Pre∫edintele Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului,
Gabriel Ionel ZbÓrcea
Bucure∫ti, 18 mai 2005.
Nr. 5.018.
AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

ORDIN
privind instituirea procedurii de administrare special„ la Societatea Comercial„
îU.V.C.P.“ — S.A. Turnu M„gurele
Œn temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele m„suri pentru accelerarea privatiz„rii,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ale art. 1 ∫i 9 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor m„suri de reorganizare a
Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorb˛ie cu Autoritatea pentru Privatizare ∫i
Administrarea Participa˛iilor Statului,
Ón vederea stabilirii modului de administrare ∫i gestionare, precum ∫i a m„surilor ce trebuie luate pentru
accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercial„ îU.V.C.P.“ — S.A. Turnu M„gurele,
pre∫edintele Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se instituie procedura de administrare
special„ Ón perioada de privatizare la Societatea Comercial„
îU.V.C.P.“ – S.A. Turnu M„gurele, denumit„ Ón continuare
societate comercial„, cu sediul Ón Turnu M„gurele,
Str. Libert„˛ii nr. 209, jude˛ul Teleorman, Ónmatriculat„ la
oficiul registrului comer˛ului sub nr. J34/1455/1993,
Óncep‚nd cu data public„rii prezentului ordin Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.
Art. 2. — (1) Pe durata administr„rii speciale Ón
perioada privatiz„rii, administratorul special are atribu˛iile
stabilite prin mandatul special acordat de pre∫edintele
Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului.
(2) Con˛inutul mandatului prev„zut la alin. (1) va
cuprinde, Ón principal, dar f„r„ a se limita la acestea,
urm„toarele atribu˛ii:
a) luarea unor m„suri de administrare, gestionare ∫i
supraveghere financiar„ a societ„˛ii comerciale, cu
accent pe:
— situa˛ia Óndeplinirii principalilor indicatori economicofinanciari ∫i de performan˛„;
— identificarea unor active neutilizate, care pot fi
transferate/v‚ndute;

— inventarierea datoriilor societ„˛ii comerciale, precum ∫i
a pl„˛ilor restante, Ón structura lor;
— inventarierea crean˛elor pe care societatea comercial„
le are de recuperat;
— cunoa∫terea situa˛iei litigiilor care greveaz„ asupra
societ„˛ii comerciale;
— inventarierea activelor posibil a fi revendicate;
b) notificarea tuturor creditorilor bugetari, Ón sensul
instituirii procedurii de administrare special„ Ón perioada de
privatizare, Ón vederea neÓnceperii/suspend„rii de c„tre
ace∫tia a oric„ror m„suri de executare silit„ Ómpotriva
societ„˛ii comerciale;
c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului
Finan˛elor Publice, pentru bugetul de stat, ∫i ale celorlalte
ministere ∫i institu˛ii, pentru bugetul asigur„rilor sociale de
stat, bugetele fondurilor speciale, precum ∫i ale autorit„˛ilor
administra˛iei publice locale, pentru bugetele locale, de a
elibera certificatele de obliga˛ii bugetare necesare acord„rii
facilit„˛ilor prev„zute de Legea nr. 137/2002 privind unele
m„suri pentru accelerarea privatiz„rii, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare;
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d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru Óntocmirea
graficelor de ree∫alonare a datoriilor restante, respectarea
acestora ∫i efectuarea pl„˛ilor facturilor curente;
e) respectarea disciplinei economico-financiare prin
luarea unor m„suri pentru Ónt„rirea acesteia.
Art. 3. — La data instituirii procedurii de administrare
special„ se instituie ∫i procedura de supraveghere
financiar„ a societ„˛ii comerciale, Ón conformitate cu
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dispozi˛iile Legii nr. 137/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare.
Art. 4. — Procedura de administrare special„ Ón
perioada de privatizare Ónceteaz„ la data transferului
dreptului de proprietate asupra ac˛iunilor, Ón situa˛ia
privatiz„rii societ„˛ii comerciale, sau la data stabilit„ prin
ordin al pre∫edintelui Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor
Statului.

Pre∫edintele Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului,
Gabriel Ionel ZbÓrcea
Bucure∫ti, 18 mai 2005.
Nr. 5.019.
AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

ORDIN
privind instituirea procedurii de administrare special„ la Societatea Comercial„
îDELFINCOM“ — S.A. Bucure∫ti
Œn temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele m„suri pentru accelerarea privatiz„rii,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ale art. 1 ∫i 9 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor m„suri de reorganizare a
Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorb˛ie cu Autoritatea pentru Privatizare ∫i
Administrarea Participa˛iilor Statului,
Ón vederea stabilirii modului de administrare ∫i gestionare, precum ∫i a m„surilor ce trebuie luate pentru
accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercial„ îDELFINCOM“ — S.A. Bucure∫ti,
pre∫edintele Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se instituie procedura de administrare
special„ Ón perioada de privatizare la Societatea Comercial„
îDELFINCOM“ — S.A. Bucure∫ti, denumit„ Ón continuare
societate comercial„, cu sediul Ón Bucure∫ti, bd. Chi∫in„u
nr. 1, sectorul 2, Ónmatriculat„ la oficiul registrului
comer˛ului sub nr. J40/40/1991, Óncep‚nd cu data public„rii
prezentului ordin Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
Art. 2. — (1) Pe durata administr„rii speciale Ón
perioada privatiz„rii, administratorul special are atribu˛iile
stabilite prin mandatul special acordat de pre∫edintele
Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului.
(2) Con˛inutul mandatului prev„zut la alin. (1) va
cuprinde, Ón principal, dar f„r„ a se limita la acestea,
urm„toarele atribu˛ii:
a) luarea unor m„suri de administrare, gestionare ∫i
supraveghere financiar„ a societ„˛ii comerciale, cu
accent pe:
— situa˛ia Óndeplinirii principalilor indicatori economicofinanciari ∫i de performan˛„;
— identificarea unor active neutilizate, care pot fi
transferate/v‚ndute;
— inventarierea datoriilor societ„˛ii comerciale, precum ∫i
a pl„˛ilor restante, Ón structura lor;
— inventarierea crean˛elor pe care societatea comercial„
le are de recuperat;
— cunoa∫terea situa˛iei litigiilor care greveaz„ asupra
societ„˛ii comerciale;
— inventarierea activelor posibil a fi revendicate;
b) notificarea tuturor creditorilor bugetari, Ón sensul
instituirii procedurii de administrare special„ Ón perioada de
privatizare, Ón vederea neÓnceperii/suspend„rii de c„tre

ace∫tia a oric„ror m„suri de executare silit„ Ómpotriva
societ„˛ii comerciale;
c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului
Finan˛elor Publice, pentru bugetul de stat, ∫i ale celorlalte
ministere ∫i institu˛ii, pentru bugetul asigur„rilor sociale de
stat, bugetele fondurilor speciale, precum ∫i ale autorit„˛ilor
administra˛iei publice locale, pentru bugetele locale, de a
elibera certificatele de obliga˛ii bugetare, necesare acord„rii
facilit„˛ilor prev„zute de Legea nr. 137/2002 privind unele
m„suri pentru accelerarea privatiz„rii, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare;
d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru Óntocmirea
graficelor de ree∫alonare a datoriilor restante, respectarea
acestora ∫i efectuarea pl„˛ilor facturilor curente;
e) respectarea disciplinei economico-financiare prin
luarea unor m„suri pentru Ónt„rirea acesteia.
Art. 3. — La data instituirii procedurii de administrare
special„ se instituie ∫i procedura de supraveghere
financiar„ a societ„˛ii comerciale, Ón conformitate cu
dispozi˛iile Legii nr. 137/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare.
Art. 4. — Procedura de administrare special„ Ón
perioada de privatizare Ónceteaz„ la data transferului
dreptului de proprietate asupra ac˛iunilor, Ón situa˛ia
privatiz„rii societ„˛ii comerciale, sau la data stabilit„ prin
ordin al pre∫edintelui Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor
Statului.

Pre∫edintele Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului,
Gabriel Ionel ZbÓrcea
Bucure∫ti, 18 mai 2005.
Nr. 5.020.
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AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

ORDIN
privind instituirea procedurii de administrare special„ la Societatea Comercial„
îPrest„ri Servicii“ — S.A. Bucure∫ti
Œn temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele m„suri pentru accelerarea privatiz„rii,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ale art. 1 ∫i 9 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor m„suri de reorganizare a
Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorb˛ie cu Autoritatea pentru Privatizare ∫i
Administrarea Participa˛iilor Statului,
Ón vederea stabilirii modului de administrare ∫i gestionare, precum ∫i a m„surilor ce trebuie luate pentru
accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercial„ îPrest„ri Servicii“ — S.A. Bucure∫ti,
pre∫edintele Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se instituie procedura de administrare
special„ Ón perioada de privatizare la Societatea Comercial„
îPrest„ri Servicii“ — S.A. Bucure∫ti, denumit„ Ón continuare
societate comercial„, cu sediul Ón Bucure∫ti, Str. Berzei
nr. 25, sectorul 1, Ónmatriculat„ la oficiul registrului comer˛ului
sub nr. J40/482/1991, Óncep‚nd cu data public„rii
prezentului ordin Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
Art. 2. — (1) Pe durata administr„rii speciale Ón
perioada privatiz„rii, administratorul special are atribu˛iile
stabilite prin mandatul special acordat de pre∫edintele
Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului.
(2) Con˛inutul mandatului prev„zut la alin. (1) va
cuprinde, Ón principal, dar f„r„ a se limita la acestea,
urm„toarele atribu˛ii:
a) luarea unor m„suri de administrare, gestionare ∫i
supraveghere financiar„ a societ„˛ii comerciale, cu accent
pe:
— situa˛ia Óndeplinirii principalilor indicatori economicofinanciari ∫i de performan˛„;
— identificarea unor active neutilizate, care pot fi
transferate/v‚ndute;
— inventarierea datoriilor societ„˛ii comerciale, precum ∫i
a pl„˛ilor restante, Ón structura lor;
— inventarierea crean˛elor pe care societatea comercial„
le are de recuperat;
— cunoa∫terea situa˛iei litigiilor care greveaz„ asupra
societ„˛ii comerciale;
— inventarierea activelor posibil a fi revendicate;
b) notificarea tuturor creditorilor bugetari, Ón sensul
instituirii procedurii de administrare special„ Ón perioada de

privatizare, Ón vederea neÓnceperii/suspend„rii de c„tre
ace∫tia a oric„ror m„suri de executare silit„ Ómpotriva
societ„˛ii comerciale;
c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului
Finan˛elor Publice, pentru bugetul de stat, ∫i ale celorlalte
ministere ∫i institu˛ii, pentru bugetul asigur„rilor sociale de
stat, bugetele fondurilor speciale, precum ∫i ale autorit„˛ilor
administra˛iei publice locale, pentru bugetele locale, de a
elibera certificatele de obliga˛ii bugetare, necesare acord„rii
facilit„˛ilor prev„zute de Legea nr. 137/2002 privind unele
m„suri pentru accelerarea privatiz„rii, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare;
d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru Óntocmirea
graficelor de ree∫alonare a datoriilor restante, respectarea
acestora ∫i efectuarea pl„˛ilor facturilor curente;
e) respectarea disciplinei economico-financiare prin
luarea unor m„suri pentru Ónt„rirea acesteia.
Art. 3. — La data instituirii procedurii de administrare
special„ se instituie ∫i procedura de supraveghere
financiar„ a societ„˛ii comerciale, Ón conformitate cu
dispozi˛iile Legii nr. 137/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare.
Art. 4. — Procedura de administrare special„ Ón
perioada de privatizare Ónceteaz„ la data transferului
dreptului de proprietate asupra ac˛iunilor, Ón situa˛ia
privatiz„rii societ„˛ii comerciale, sau la data stabilit„ prin
ordin al pre∫edintelui Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor
Statului.

Pre∫edintele Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului,
Gabriel Ionel ZbÓrcea
Bucure∫ti, 18 mai 2005.
Nr. 5.021.
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