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DECRETE
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului
dintre Rom‚nia ∫i Uniunea European„ privind procedurile
de securitate pentru schimbul de informa˛ii clasificate,
semnat la Bruxelles la 22 aprilie 2005
Œn temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea
nr. 590/2003 privind tratatele,
la propunerea Guvernului, potrivit Hot„r‚rii nr. E 143 din 9 iunie 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul dintre
Rom‚nia ∫i Uniunea European„ privind procedurile de securitate pentru
schimbul de informa˛ii clasificate, semnat la Bruxelles la 22 aprilie 2005, ∫i
se dispune publicarea prezentului decret Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I.
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, 28 iunie 2005.
Nr. 535.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru supunerea spre aprobare Parlamentului
a Amendamentului la Protocolul de la Montreal
privind substan˛ele care epuizeaz„ stratul de ozon,
adoptat la Beijing la 3 decembrie 1999
Œn temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea
nr. 590/2003 privind tratatele,
la propunerea Guvernului, potrivit Hot„r‚rii nr. E 145 din 9 iunie 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se supune spre aprobare Parlamentului Amendamentul
la Protocolul de la Montreal privind substan˛ele care epuizeaz„ stratul de
ozon, adoptat la Beijing la 3 decembrie 1999, ∫i se dispune publicarea
prezentului decret Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
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, 28 iunie 2005.
Nr. 536.
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ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind aprobarea Strategiei de privatizare a Societ„˛ii Comerciale Filiala de Distribu˛ie ∫i Furnizare
a Energiei Electrice îElectrica Muntenia Sud“ — S.A., a unor m„suri pentru punerea Ón aplicare
a strategiei, precum ∫i privind constituirea Comisiei pentru coordonarea privatiz„rii
acestei societ„˛i
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 51 alin. (2) ∫i al art. 51 lit. b) din Legea
nr. 137/2002 privind unele m„suri pentru accelerarea privatiz„rii, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al art. 41
alin. (2) lit. d) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societ„˛ilor comerciale, aprobat„
prin Legea nr. 44/1998, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ Strategia de privatizare a Societ„˛ii
Comerciale Filiala de Distribu˛ie ∫i Furnizare a Energiei
Electrice îElectrica Muntenia Sud“ — S.A., prev„zut„ Ón
anexa*) care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — Prin derogare de la prevederile art. 29—31 ∫i
ale art. 37—49 din Normele metodologice de aplicare a
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 88/1997 privind
privatizarea societ„˛ilor comerciale, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, ∫i ale Legii nr. 137/2002 privind
unele m„suri pentru accelerarea privatiz„rii, aprobate prin
Hot„r‚rea Guvernului nr. 577/2002, cu complet„rile
ulterioare, privatizarea Societ„˛ii Comerciale Filiala de
Distribu˛ie ∫i Furnizare a Energiei Electrice îElectrica
Muntenia Sud“ — S.A. se realizeaz„ conform prevederilor
prezentei hot„r‚ri.
Art. 3. — (1) Privatizarea Societ„˛ii Comerciale Filiala de
Distribu˛ie ∫i Furnizare a Energiei Electrice îElectrica
Muntenia Sud“ — S.A. se realizeaz„ prin dob‚ndirea de
c„tre un investitor strategic a unui pachet de ac˛iuni
reprezent‚nd 67,5% din capitalul social al societ„˛ii
comerciale supuse privatiz„rii, printr-o metod„ care combin„
v‚nzarea de ac˛iuni ∫i majorarea de capital social prin
aport de capital.
(2) Selectarea investitorului strategic se realizeaz„ prin
procedura selec˛iei competitive pe baz„ de oferte
angajante, precedat„ de negocieri preliminare pe baz„ de
documente de pozi˛ie, potrivit prevederilor prezentei
hot„r‚ri.
(3) Dup„ parcurgerea etapei negocierilor preliminare pe
baza documentelor de pozi˛ie ∫i primirea ofertelor
angajante, Societatea Comercial„ de Distribu˛ie ∫i Furnizare
a Energiei Electrice îElectrica“ — S.A., denumit„ Ón
continuare îElectrica“ — S.A., poate decide ca selectarea s„
se fac„ pe baza ofertelor angajante Ómbun„t„˛ite potrivit
prevederilor prezentei hot„r‚ri.
Art. 4. — (1) Selec˛ia competitiv„ va fi precedat„ de
negocieri preliminare desf„∫urate pe baza documentelor de
pozi˛ie depuse de poten˛ialii investitori, care vor con˛ine
comentarii asupra proiectului de cadru contractual
comunicat acestora cu cel pu˛in 10 zile Ónainte de data
programat„ pentru Ónceperea negocierilor preliminare.
(2) Negocierile preliminare vor avea ca obiect
urm„toarele aspecte:

a) perspectivele ∫i strategia de afaceri privind
organizarea ∫i dezvoltarea activit„˛ii societ„˛ii comerciale
supuse privatiz„rii;
b) particularit„˛ile cadrului legal ∫i de reglementare care
s„ faciliteze informarea poten˛ialilor investitori Ón vederea
preg„tirii ofertelor angajante de c„tre ace∫tia;
c) structurarea ∫i documentarea tranzac˛iei care s„
conduc„ la redactarea proiectului revizuit al cadrului
contractual de privatizare.
Art. 5. — îElectrica“ — S.A. comunic„ poten˛ialilor
investitori urm„toarele documente:
a) instruc˛iunile privind Óntocmirea ofertelor angajante,
inclusiv instruc˛iunile privind Óntocmirea planului de afaceri,
cu cel pu˛in 10 zile Ónainte de data programat„ pentru
depunerea ofertelor angajante;
b) proiectul revizuit al cadrului contractual de privatizare,
care poate include, pe l‚ng„ proiectul contractului de
privatizare, ∫i proiectul altor documente contractuale
necesare Ón vederea Óncheierii privatiz„rii, cu cel pu˛in
10 zile Ónainte de data programat„ pentru depunerea ofertelor
angajante. Contractul de privatizare va avea ca obiect
v‚nzarea-cump„rarea de ac˛iuni ∫i subscrierea de ac˛iuni Ón
cadrul major„rii de capital social prin aport de capital;
c) criteriile care stau la baza Óntocmirii grilei de punctaj
pentru evaluarea ofertelor angajante, f„r„ a fi obligatorie
men˛ionarea ponderii fiec„rui criteriu Ón evaluarea acestor
oferte, cu cel pu˛in 10 zile Ónainte de data programat„
pentru depunerea ofertelor angajante.
Art. 6. — (1) îElectrica“ — S.A. va putea modifica
instruc˛iunile comunicate ∫i/sau con˛inutul proiectului de
cadru contractual de privatizare ∫i/sau al celorlalte
documente prev„zute la art. 5 numai dac„ Ó∫i rezerv„ Ón
scris acest drept.
(2) Documentele din care rezult„ modific„ri Ón structura
capitalului social, a patrimoniului ∫i a ac˛ionariatului
Societ„˛ii Comerciale Filiala de Distribu˛ie ∫i Furnizare a
Energiei Electrice îElectrica Muntenia Sud“ — S.A. se
comunic„ poten˛ialilor investitori imediat ce îElectrica“ —
S.A. a luat cuno∫tin˛„ despre acestea, oric‚nd pe parcursul
procesului de privatizare.
Art. 7. — Ofertele angajante vor avea o component„
tehnic„ ∫i una financiar„, iar îElectrica“ — S.A. va putea
solicita ca acestea s„ fie depuse separat, Ón plicuri sigilate.
Oferta financiar„ va trebui s„ specifice pre˛ul pentru

*) Anexa se comunic„ Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului ∫i Societ„˛ii Comerciale de Distribu˛ie ∫i Furnizare a Energiei Electrice îElectrica“ — S.A.
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ac˛iunile oferite spre v‚nzare ∫i pre˛ul pentru ac˛iunile ce
urmeaz„ s„ fie subscrise Ón cadrul major„rii de capital
social ∫i, distinct, pre˛ul pe pachetul de ac˛iuni oferit la
privatizare, iar oferta tehnic„ va trebui s„ cuprind„ planul
de afaceri al poten˛ialului cump„r„tor, Ón condi˛iile
specificate prin instruc˛iunile privind Óntocmirea ofertelor.
Art. 8. — (1) Dup„ primirea ofertelor angajante, comisia
de negociere verific„ ofertele din punct de vedere al
respect„rii instruc˛iunilor comunicate poten˛ialilor investitori
∫i Óntocme∫te lista ofertan˛ilor care au depus oferte
angajante conforme cu instruc˛iunile ∫i Ónso˛ite de toate
documentele prev„zute la art. 35 din normele
metodologice, aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului
nr. 577/2002, cu complet„rile ulterioare.
(2) Comisia de negociere evalueaz„, prin aplicarea grilei
de punctaj, toate ofertele angajante depuse de ofertan˛ii
men˛iona˛i Ón lista Óntocmit„ potrivit alin. (1), stabile∫te
ofertantul a c„rui ofert„ Óntrune∫te cel mai mare num„r de
puncte, Óncheie un proces-verbal Ón care men˛ionez„
rezultatul evalu„rii ofertelor angajante ∫i comunic„ rezultatul
evalu„rii tuturor ofertan˛ilor ale c„ror oferte angajante au
fost evaluate.
(3) Comisia de negociere va negocia cu ofertantul a
c„rui ofert„ angajant„ a Óntrunit cel mai mare num„r de
puncte, Ón vederea definitiv„rii cadrului contractual pe baza
ofertei angajante depuse de acesta.
Art. 9. — (1) Dup„ Óncheierea negocierilor cu ofertantul
a c„rui ofert„ angajant„ a Óntrunit cel mai mare num„r de
puncte, comisia de negociere Óntocme∫te un proces-verbal
de negociere care consemneaz„ derularea negocierilor ∫i
prezint„ pe scurt clauzele cadrului contractual convenit.
(2) Contractul de privatizare ∫i celelalte documente
necesare Ón vederea Óncheierii privatiz„rii se supun
aprob„rii Guvernului.
(3) Semnarea contractului de privatizare, precum ∫i a
celorlalte documente necesare Ón vederea Óncheierii
privatiz„rii are loc dup„ aprobarea lor de c„tre Guvern.
Art. 10. — (1) Dup„ Óntocmirea listei potrivit art. 8
alin. (1), îElectrica“ — S.A. poate stabili ca selec˛ia
competitiv„ a poten˛ialilor investitori s„ se desf„∫oare pe
baza ofertelor angajante Ómbun„t„˛ite.
(2) Comisia de negociere va negocia cu to˛i ofertan˛ii
care au depus oferte angajante, men˛iona˛i Ón lista
Óntocmit„ potrivit art. 8 alin. (1), Ón vederea Ómbun„t„˛irii
ofertelor acestora ∫i Óntocmirii proiectului final al cadrului
contractual de privatizare.
(3) Dup„ Óncheierea negocierilor, comisia de negociere
Óntocme∫te proiectul final al cadrului contractual de
privatizare, pe care Ól comunic„ tuturor ofertan˛ilor cu care
a avut loc negocierea, Ómpreun„ cu instruc˛iunile privind
Óntocmirea ofertelor angajante Ómbun„t„˛ite, cu cel pu˛in
10 zile Ónainte de data depunerii acestora.
(4) Dup„ primirea ofertelor angajante Ómbun„t„˛ite,
comisia de negociere evalueaz„, prin aplicarea grilei de
punctaj, toate ofertele angajante Ómbun„t„˛ite, conforme cu
instruc˛iunile, stabile∫te ofertantul a c„rui ofert„ Óntrune∫te
cel mai mare num„r de puncte, Óncheie un proces-verbal
Ón care men˛ioneaz„ rezultatul evalu„rii ofertelor angajante
Ómbun„t„˛ite ∫i comunic„ rezultatul evalu„rii tuturor
ofertan˛ilor ale c„ror oferte angajante Ómbun„t„˛ite au fost
evaluate.
(5) Comisia de negociere va negocia cu ofertantul a
c„rui ofert„ angajant„ Ómbun„t„˛it„ a Óntrunit cel mai mare

num„r de puncte, Ón vederea definitiv„rii cadrului
contractual pe baza ofertei angajante Ómbun„t„˛ite depuse
de acesta.
(6) Prevederile art. 9 se aplic„ Ón mod corespunz„tor.
Art. 11. — Cheltuielile pentru preg„tirea ∫i realizarea
privatiz„rii Societ„˛ii Comerciale Filiala de Distribu˛ie ∫i
Furnizare a Energiei Electrice îElectrica Muntenia Sud“ —
S.A., inclusiv cheltuielile legate de plata consultantului de
privatizare angajat de îElectrica“ — S.A., precum ∫i cele
legate de angajarea unor firme de avocatur„ de c„tre
Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului, prin Oficiul Participa˛iilor
Statului ∫i Privatiz„rii Ón Industrie, vor fi suportate de c„tre
îElectrica“ — S.A.
Art. 12. — (1) Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului, prin
Oficiul Participa˛iilor Statului ∫i Privatiz„rii Ón Industrie, este
mandatat s„
coordoneze realizarea Strategiei de
privatizare a Societ„˛ii Comerciale Filiala de Distribu˛ie ∫i
Furnizare a Energiei Electrice îElectrica Muntenia Sud“ —
S.A., aprobat„ Ón conformitate cu prevederile art. 1, precum
∫i desf„∫urarea procesului de privatizare a acesteia.
(2) Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului, prin Oficiul
Participa˛iilor Statului ∫i Privatiz„rii Ón Industrie, va acorda
mandat special reprezentan˛ilor s„i Ón adunarea general„ a
ac˛ionarilor îElectrica“ — S.A., Ón vederea aprob„rii
exercit„rii de c„tre aceasta a competen˛elor specifice
corespunz„toare fiec„rei etape de realizare a procesului de
privatizare prev„zute prin strategia de privatizare.
(3) Ministerul Finan˛elor Publice, autorit„˛ile administra˛iei
publice locale ∫i ceilal˛i creditori bugetari vor emite Ón
termen de 30 de zile de la data solicit„rii de c„tre
Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului, prin Oficiul Participa˛iilor
Statului ∫i Privatiz„rii Ón Industrie, certificate de obliga˛ii
fiscale pentru Societatea Comercial„ Filiala de Distribu˛ie ∫i
Furnizare a Energiei Electrice îElectrica Muntenia Sud“ —
S.A.
Art. 13. — (1) Se constituie Comisia pentru
coordonarea privatiz„rii Societ„˛ii Comerciale Filiala de
Distribu˛ie ∫i Furnizare a Energiei Electrice îElectrica
Muntenia Sud“ — S.A., alc„tuit„ din 7 membri, dup„ cum
urmeaz„:
a) ministrul economiei ∫i comer˛ului — pre∫edinte;
b) ∫eful Oficiului Participa˛iilor Statului ∫i Privatiz„rii Ón
Industrie;
c) secretarul de stat numit prin ordin al ministrului
economiei ∫i comer˛ului;
d) secretarul de stat numit prin ordin al ministrului
finan˛elor publice;
e) secretarul de stat numit prin ordin al ministrului
muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei;
f) secretarul de stat numit prin ordin al ministrului
mediului ∫i gospod„ririi apelor;
g) directorul general al îElectrica“ — S.A.
(2) Prin ordin al ministrului, fiecare institu˛ie reprezentat„
Ón Comisia pentru coordonarea privatiz„rii Societ„˛ii
Comerciale Filiala de Distribu˛ie ∫i Furnizare a Energiei
Electrice îElectrica Muntenia Sud“ — S.A. Ó∫i desemneaz„
c‚te un membru supleant.
Art. 14. — Comisia pentru coordonarea privatiz„rii
Societ„˛ii Comerciale Filiala de Distribu˛ie ∫i Furnizare a
Energiei Electrice îElectrica Muntenia Sud“ — S.A. are
urm„toarele atribu˛ii:
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a) coordoneaz„ activitatea comisiei de negociere Ón
procesul de privatizare. Din comisia de negociere fac parte
reprezentan˛i ai Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului, ai
Oficiului Participa˛iilor Statului ∫i Privatiz„rii Ón Industrie ∫i
ai îElectrica“ — S.A. Num„rul membrilor, membrilor
suplean˛i ∫i componen˛a comisiei de negociere se stabilesc
prin ordin al ministrului economiei ∫i comer˛ului;
b) analizeaz„ inform„rile primite din partea comisiei de
negociere cu privire la stadiul negocierilor cu ofertan˛ii;
c) analizeaz„ ∫i avizeaz„ raportul comisiei de negociere
privind finalizarea procesului de privatizare ∫i prevederile
contractului de privatizare;
d) ia m„surile care se impun pe parcursul derul„rii
procesului de privatizare.
Art. 15. — (1) Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului, prin
Oficiul Participa˛iilor Statului ∫i Privatiz„rii Ón Industrie,
asigur„ secretariatul Comisiei pentru coordonarea privatiz„rii
Societ„˛ii Comerciale Filiala de Distribu˛ie ∫i Furnizare a
Energiei Electrice îElectrica Muntenia Sud“ — S.A.,
constituit din 3 membri.
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(2) Prin ordin al ministrului economiei ∫i comer˛ului se
stabile∫te componen˛a secretariatului Comisiei pentru
coordonarea privatiz„rii Societ„˛ii Comerciale Filiala de
Distribu˛ie ∫i Furnizare a Energiei Electrice îElectrica
Muntenia Sud“ — S.A., precum ∫i atribu˛iile acestuia.
(3) Prin decizie a ∫efului Oficiului Participa˛iilor Statului
∫i Privatiz„rii Ón Industrie se stabilesc num„rul membrilor,
componen˛a secretariatului tehnic al Comisiei de negociere
Ón procesul de privatizare a Societ„˛ii Comerciale Filiala de
Distribu˛ie ∫i Furnizare a Energiei Electrice îElectrica
Muntenia Sud“ — S.A., precum ∫i atribu˛iile acestuia.
Art. 16. — Comisia pentru coordonarea privatiz„rii
Societ„˛ii Comerciale Filiala de Distribu˛ie ∫i Furnizare a
Energiei Electrice îElectrica Muntenia Sud“ — S.A. este
reprezentat„, Ón raporturile cu ter˛ii, de c„tre pre∫edintele
acesteia.
Art. 17. — Prevederile prezentei hot„r‚ri se
completeaz„ cu prevederile normelor metodologice aprobate
prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 577/2002, cu complet„rile
ulterioare.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Codru˛ Ioan Sere∫
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 9 iunie 2005.
Nr. 546.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului ∫i din administrarea Ministerului
Administra˛iei ∫i Internelor Ón domeniul public al municipiului Giurgiu
∫i Ón administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 9 alin. (1) ∫i al art. 12 alin. (1) ∫i (2) din Legea
nr. 213/1998 privind proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ transmiterea unor imobile compuse
din construc˛ii ∫i terenul aferent, situate Ón municipiul
Giurgiu, Platforma 1, Aleea Chimiei nr. 1, jude˛ul Giurgiu,
identificate potrivit anexei care face parte integrant„ din
prezenta hot„r‚re, din domeniul public al statului ∫i din
administrarea Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor Ón
domeniul public al municipiului Giurgiu ∫i Ón administrarea

Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, Ón scopul construirii
unui ansamblu de locuin˛e sociale ∫i pentru tineret.
Art. 2. — Predarea-preluarea imobilelor care se transmit
potrivit art. 1 se face pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre
p„r˛ile interesate, Ón termen de 30 de zile de la data intr„rii
Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 23 iunie 2005.
Nr. 600.
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ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor care se transmit din domeniul public al statului ∫i din administrarea Ministerului Administra˛iei ∫i
Internelor Ón domeniul public al municipiului Giurgiu ∫i Ón administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu
Locul unde sunt situate
imobilele
care se transmit

Municipiul Giurgiu,
Platforma 1,
Aleea Chimiei nr. 1,
jude˛ul Giurgiu

Persoana juridic„
de la care
se transmit imobilele

Statul rom‚n,
Ministerul
Administra˛iei
∫i Internelor

Persoana juridic„
la care
se transmit imobilele

Municipiul
Giurgiu,
Consiliul Local
al Municipiului
Giurgiu

Caracteristicile tehnice ale imobilelor
Nr. M.F.P. 101.196

Cl„diri
• Pavilion administrativ (S+P+3E):
— suprafa˛a construit„ = 196,8 m2
— suprafa˛a desf„∫urat„ = 787,2 m2
• Corp de leg„tur„ (P+1E):
— suprafa˛a construit„ = 142 m2
— suprafa˛a desf„∫urat„ = 284 m2
• Pavilion laboratoare (P+3E):
— suprafa˛a construit„ = 804,1 m2
— suprafa˛a desf„∫urat„ = 3.216,4 m2
Total suprafa˛„ construit„ = 1.142,9 m2
Total suprafa˛„ desf„∫urat„ = 4.287,6 m2
Teren
Suprafa˛a terenului = 120.872 m2 (include
∫i terenul pe care sunt construite cl„dirile)

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind transmiterea unei p„r˛i dintr-un imobil
din domeniul public al statului ∫i din administrarea
Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale Ón domeniul public
al ora∫ului Beiu∫ ∫i Ón administrarea Consiliului Local
al Ora∫ului Beiu∫, jude˛ul Bihor
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 9
alin. (1) ∫i art. 12 alin. (1) ∫i (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea
public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ transmiterea unei p„r˛i dintr-un imobil, av‚nd
datele de identificare prev„zute Ón anexa care face parte integrant„ din
prezenta hot„r‚re, din domeniul public al statului ∫i din administrarea
Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale Ón domeniul public al ora∫ului Beiu∫ ∫i Ón
administrarea Consiliului Local al Ora∫ului Beiu∫, jude˛ul Bihor.
Art. 2. — Predarea-primirea p„r˛ii din imobilul transmis potrivit art. 1
se face pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre p„r˛ile interesate, Ón termen de
60 de zile de la data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul ap„r„rii na˛ionale,
Teodor Atanasiu
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Mnistrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 23 iunie 2005.
Nr. 602.

7

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 587/7.VII.2005

ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a p„r˛ii din imobilul care se transmite din domeniul public al statului ∫i din administrarea Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale
Ón domeniul public al ora∫ului Beiu∫ ∫i Ón administrarea Consiliului Local al Ora∫ului Beiu∫, jude˛ul Bihor

Locul unde
este situat imobilul
care se transmite

Persoana juridic„
de la care
se transmite imobilul

Ora∫ul Beiu∫,
Statul rom‚n,
str. Gl. Leonard
Ministerul
Mociulschi nr. 12, Ap„r„rii Na˛ionale
jude˛ul Bihor

Persoana juridic„
la care
se transmite imobilul

Ora∫ul Beiu∫,
jude˛ul Bihor,
Consiliul Local
al Ora∫ului Beiu∫

Codul de clasificare
din inventarul bunurilor
aflate Ón administrarea
Ministerului Ap„r„rii
Na˛ionale, care alc„tuiesc
domeniul public al statului

— cod 8.29.09
— nr. M.F. 106.638

Caracteristicile tehnice ale imobilului

—
—
—
—

Imobil 953 (par˛ial)
Suprafa˛a construit„ = 2.294 m2
Suprafa˛a desf„∫urat„ = 6.049 m2
Suprafa˛a total„ a terenului
= 7.039 m2

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind darea Ón administrarea Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor,
pentru Prefectura Jude˛ului Dolj, a unui imobil trecut Ón domeniul public al statului
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 12 alin. (1) ∫i (2) din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ darea Ón administrarea Ministerului
Administra˛iei ∫i Internelor, pentru Prefectura Jude˛ului Dolj,
a imobilului compus din cl„dire C„min nr. 2 ∫i teren Ón
suprafa˛„ de 5.034 m2, trecut Ón domeniul public al statului
prin Hot„r‚rea Consiliului Local al Municipiului Craiova

nr. 148 din 11 aprilie 2005, av‚nd datele de identificare
prev„zute Ón anexa care face parte din prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — Predarea-preluarea imobilului prev„zut la
art. 1 se face pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre p„r˛ile
interesate, Ón termen de 30 de zile de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 23 iunie 2005.
Nr. 603.
ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a unui imobil trecut Ón domeniul public al statului, care se d„ Ón administrarea Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor
pentru Prefectura Jude˛ului Dolj
Locul
unde este
situat
imobilul

Persoana juridic„
de la care
se transmite
imobilul

Municipiul
Consiliul Local
Craiova,
al Municipiului
str. Amaradia Craiova
nr. 93—95,
jude˛ul Dolj

Persoana juridic„
la care
se transmite
imobilul

Ministerul
Administra˛iei
∫i Internelor
pentru
Prefectura
Jude˛ului Dolj

Modul
de preluare

Administrare

Caracteristicile tehnice
ale imobilului

Denumire: C„min nr. 2
— corp de cl„dire D+P+3
— suprafa˛a construit„
= 822,64 m2
— suprafa˛a terenului
= 5.034 m2

Num„rul din inventarul bunurilor
care fac parte
din domeniul public
al statului

Ministerul Finan˛elor
Publice urmeaz„ s„
atribuie num„r de
inventar pentru acest
imobil, potrivit Hot„r‚rii
Guvernului nr. 2.060/2004
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru autorizarea Ministerului Public de a achizi˛iona tehnic„ de calcul ∫i servicii aferente
prin intermediul unei finan˛„ri de tip leasing financiar
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. XIII alin. (1) din Ordonan˛a Guvernului
nr. 86/2003 privind unele reglement„ri Ón domeniul financiar, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 609/2003,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Pentru Óndeplinirea obliga˛iei de cofinan˛are
aferente programului PHARE 2000 îŒnt„rirea sistemului
judiciar ∫i penitenciar“, Ón scopul informatiz„rii sistemului
judiciar, se autorizeaz„ Ministerul Public s„ contracteze o
finan˛are de tip leasing financiar pe o perioad„ de 4 ani,
cu valoarea de achizi˛ie de 10 milioane euro, la care se
adaug„ costurile, dob‚nzile, taxele ∫i impozitele aferente,
pentru asigurarea resurselor financiare necesare continu„rii
procesului de informatizare a activit„˛ii Ministerului Public ∫i
a parchetelor.
Art. 2. — Contractul de furnizare de echipamente ∫i
servicii aferente pe baz„ de leasing cu op˛iune de
cump„rare se atribuie potrivit Ordonan˛ei de urgen˛„ a
Guvernului nr. 60/2001 privind achizi˛iile publice, aprobat„

cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 212/2002, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
Art. 3. — Plata avansului, a ratelor de leasing, a valorii
reziduale, precum ∫i a comisioanelor ∫i taxelor aferente se
asigur„ de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului
Public, Ón limita sumelor aprobate anual cu aceast„
destina˛ie.
Art. 4. — Se autorizeaz„ Ministerul Finan˛elor Publice ∫i
Ministerul Public s„ semneze o scrisoare de inten˛ie c„tre
finan˛ator, denumit„ scrisoare de confort, Ón care s„ se
precizeze sprijinul Guvernului Rom‚niei Ón alocarea de la
bugetul de stat a sumelor prev„zute la art. 3, repartizate
pe ani, Ón scopul continu„rii procesului de informatizare a
Ministerului Public ∫i parchetelor.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul justi˛iei,
Maria Cristina Manda,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 23 iunie 2005.
Nr. 605.
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