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DECRETE
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea unor decorații
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A
și B și ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere propunerea ministrului apărării naționale,
în semn de apreciere a activității desfășurate în întreaga carieră militară, pentru curajul și devotamentul de care au dat
dovadă pe câmpul de luptă în timpul celui de-al Doilea Război Mondial,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Art. 1. — Se conferă Ordinul Național Serviciul Credincios în
grad de Cavaler, cu însemn pentru militari:
1. domnului general de brigadă în retragere Bancea N.
Neculai, veteran de război;
2. domnului colonel în retragere Dreptate V. Teofil, veteran de
război;
3. domnului colonel în retragere Ghinea N. Petru, veteran de
război;
4. domnului colonel-inginer în retragere Mincea I. Virgil,
veteran de război;
5. domnului locotenent-inginer în retragere Radu M. Dumitru,
veteran de război.
Art. 2. — Se conferă Medalia Națională Serviciul Credincios
clasa a III-a, cu însemn pentru militari:
1. domnului colonel în retragere Birișiu I. Ioan, veteran de
război;

2. domnului comandor în retragere Constantinescu S.
Stelian, veteran de război;
3. domnului colonel în retragere Milea Gh. Tănase, veteran
de război;
4. domnului colonel în retragere Niță S. Ștefan, veteran de
război;
5. domnului colonel în retragere Petroianu Gh. Aurel, veteran
de război;
6. domnului colonel în retragere Poenăreanu I. Nicolae,
veteran de război;
7. domnului colonel în retragere Popa C. Constantin, veteran
de război;
8. domnului colonel în retragere Popovici N. Mihai, veteran
de război;
9. domnului colonel în retragere Scurtu Gh. Gheorghe,
veteran de război.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 28 aprilie 2009.
Nr. 704.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea unor decorații
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A
și B și ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere propunerea viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor,
în semn de apreciere a activității desfășurate în întreaga carieră militară, pentru curajul și devotamentul de care au dat
dovadă pe câmpul de luptă în timpul celui de-al Doilea Război Mondial,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Art. 1. — Se conferă Ordinul Național Serviciul Credincios în
grad de Cavaler, cu însemn pentru militari:
1. domnului general-maior în retragere Nichi L. Virgil, veteran
de război;
2. domnului colonel în retragere Enache Gh. Neculai, veteran
de război.

Art. 2. — Se conferă Medalia Națională Serviciul Credincios
clasa a III-a, cu însemn pentru militari:
1. domnului colonel în retragere Ionescu L. Ilie, veteran de
război;
2. domnului colonel în retragere Nistor I. Victor, veteran de război;
3. domnului colonel în retragere Rădulescu A. Ion, veteran de
război.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 28 aprilie 2009.
Nr. 705.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigadă în retragere
unui colonel în retragere, veteran de război, din Ministerul
Administrației și Internelor
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea și
funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, cu modificările ulterioare,
având în vedere propunerea viceprim-ministrului, ministrul administrației și
internelor, și Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 43/2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnului colonel în retragere, veteran de război, Frâncu
Dobre Ion i se acordă gradul de general de brigadă în retragere.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 28 aprilie 2009.
Nr. 706.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind înaintarea unui general de brigadă în retragere,
veteran de război, din Ministerul Administrației și Internelor
în gradul de general-maior în retragere
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea și
funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, cu modificările ulterioare,
având în vedere propunerea viceprim-ministrului, ministrul administrației și
internelor, și Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 43/2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul general de brigadă în retragere, veteran de război,
Stoicescu Aurel Florică se înaintează în gradul de general-maior în retragere.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 28 aprilie 2009.
Nr. 707.

3

4

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 296/6.V.2009
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de flotilă aeriană
în retragere unui comandor în retragere, veteran de război,
din Ministerul Apărării Naționale
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea și
funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, cu modificările ulterioare,
având în vedere propunerea ministrului apărării naționale și Hotărârea
Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 43/2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnului comandor în retragere, veteran de război, Leonov
Avram Alexandru i se acordă gradul de general de flotilă aeriană în retragere.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 28 aprilie 2009.
Nr. 708.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigadă în retragere
unui colonel în retragere, veteran de război, din Ministerul
Apărării Naționale
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea și
funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, cu modificările ulterioare,
având în vedere propunerea ministrului apărării naționale și Hotărârea
Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 43/2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnului colonel în retragere, veteran de război, Vlaicu Radu
Mircea i se acordă gradul de general de brigadă în retragere.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 28 aprilie 2009.
Nr. 709.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigadă în retragere
unui colonel în retragere, veteran de război, din Ministerul
Apărării Naționale
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea și
funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, cu modificările ulterioare,
având în vedere propunerea ministrului apărării naționale și Hotărârea
Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 43/2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnului colonel în retragere, veteran de război, Tudora Ion
Alexandru i se acordă gradul de general de brigadă în retragere.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 28 aprilie 2009.
Nr. 710.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigadă în retragere
unui colonel în retragere, veteran de război, din Ministerul
Apărării Naționale
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea și
funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, cu modificările ulterioare,
având în vedere propunerea ministrului apărării naționale și Hotărârea
Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 43/2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnului colonel în retragere, veteran de război, Teodoriu
Maria Iosiv i se acordă gradul de general de brigadă în retragere.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 28 aprilie 2009.
Nr. 711.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigadă în retragere
unui colonel în retragere, veteran de război, din Ministerul
Apărării Naționale
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea și
funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, cu modificările ulterioare,
având în vedere propunerea ministrului apărării naționale și Hotărârea
Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 43/2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnului colonel în retragere, veteran de război, Neagoe
Bratu Ion i se acordă gradul de general de brigadă în retragere.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 28 aprilie 2009.
Nr. 712.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigadă în retragere
unui colonel în retragere, veteran de război, din Ministerul
Apărării Naționale
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea și
funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, cu modificările ulterioare,
având în vedere propunerea ministrului apărării naționale și Hotărârea
Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 43/2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnului colonel în retragere, veteran de război, IonescuQuintus Ion Mircea i se acordă gradul de general de brigadă în retragere.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 28 aprilie 2009.
Nr. 713.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 296/6.V.2009
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigadă în retragere
unui colonel în retragere, veteran de război, din Ministerul
Apărării Naționale
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea și
funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, cu modificările ulterioare,
având în vedere propunerea ministrului apărării naționale și Hotărârea
Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 43/2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnului colonel în retragere, veteran de război, Dobrescu
Alexandru Ion i se acordă gradul de general de brigadă în retragere.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 28 aprilie 2009.
Nr. 714.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigadă în retragere
unui colonel în retragere, veteran de război, din Ministerul
Apărării Naționale
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea și
funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, cu modificările ulterioare,
având în vedere propunerea ministrului apărării naționale și Hotărârea
Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 43/2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnului colonel în retragere, veteran de război, Dimofte
Gheorghe Ștefan i se acordă gradul de general de brigadă în retragere.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 28 aprilie 2009.
Nr. 715.

7

8

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 296/6.V.2009
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigadă în retragere
unui colonel în retragere, veteran de război, din Ministerul
Apărării Naționale
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea și
funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, cu modificările ulterioare,
având în vedere propunerea ministrului apărării naționale și Hotărârea
Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 43/2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnului colonel în retragere, veteran de război, Cucu Ioan
Ștefan i se acordă gradul de general de brigadă în retragere.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 28 aprilie 2009.
Nr. 716.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigadă în retragere
unui colonel în retragere, veteran de război, din Ministerul
Apărării Naționale
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea și
funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, cu modificările ulterioare,
având în vedere propunerea ministrului apărării naționale și Hotărârea
Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 43/2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnului colonel în retragere, veteran de război, Cosma
Constantin Eugen-Viorel i se acordă gradul de general de brigadă în retragere.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 28 aprilie 2009.
Nr. 717.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigadă în retragere
unui colonel în retragere, veteran de război, din Ministerul
Apărării Naționale
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea și
funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, cu modificările ulterioare,
având în vedere propunerea ministrului apărării naționale și Hotărârea
Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 43/2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnului colonel în retragere, veteran de război, Bărbulescu
Marin Mihail i se acordă gradul de general de brigadă în retragere.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 28 aprilie 2009.
Nr. 718.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind înaintarea unui contraamiral de flotilă în retragere,
veteran de război, din Ministerul Apărării Naționale în gradul
de contraamiral în retragere
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea și
funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, cu modificările ulterioare,
având în vedere propunerea ministrului apărării naționale și Hotărârea
Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 43/2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul contraamiral de flotilă în retragere, veteran de război,
Tomescu Constantin Constantin se înaintează în gradul de contraamiral în
retragere.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 28 aprilie 2009.
Nr. 719.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind înaintarea unui general de brigadă în retragere,
veteran de război, din Ministerul Apărării Naționale
în gradul de general-maior în retragere
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea și
funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, cu modificările ulterioare,
având în vedere propunerea ministrului apărării naționale și Hotărârea
Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 43/2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul general de brigadă în retragere, veteran de război,
Stoleru Isac Ilie se înaintează în gradul de general-maior în retragere.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 28 aprilie 2009.
Nr. 720.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind înaintarea unui general de brigadă în retragere,
veteran de război, din Ministerul Apărării Naționale
în gradul de general-maior în retragere
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea și
funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, cu modificările ulterioare,
având în vedere propunerea ministrului apărării naționale și Hotărârea
Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 43/2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul general de brigadă în retragere, veteran de război,
Ienceanu Petru Vasile se înaintează în gradul de general-maior în retragere.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 28 aprilie 2009.
Nr. 721.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind înaintarea unui general de brigadă în retragere,
veteran de război, din Ministerul Apărării Naționale
în gradul de general-maior în retragere
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea și
funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, cu modificările ulterioare,
având în vedere propunerea ministrului apărării naționale și Hotărârea
Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 43/2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul general de brigadă în retragere, veteran de război,
Epuran Vasile Nicolae se înaintează în gradul de general-maior în retragere.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 28 aprilie 2009.
Nr. 722.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind înaintarea unui general de brigadă în retragere,
veteran de război, din Ministerul Apărării Naționale în gradul
de general-maior în retragere
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea și
funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, cu modificările ulterioare,
având în vedere propunerea ministrului apărării naționale și Hotărârea
Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 43/2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul general de brigadă în retragere, veteran de război,
Bucur Ioan Constantin se înaintează în gradul de general-maior în retragere.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 28 aprilie 2009.
Nr. 723.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind înaintarea unui general-maior în retragere, veteran
de război, din Ministerul Apărării Naționale în gradul
de general-locotenent în retragere
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea și
funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, cu modificările ulterioare,
având în vedere propunerea ministrului apărării naționale și Hotărârea
Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 43/2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul general-maior în retragere, veteran de război, Pletos
Nicolae Dumitru se înaintează în gradul de general-locotenent în retragere.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 28 aprilie 2009.
Nr. 724.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind înaintarea unui general-maior în retragere, veteran
de război, din Ministerul Apărării Naționale în gradul
de general-locotenent în retragere
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea și
funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, cu modificările ulterioare,
având în vedere propunerea ministrului apărării naționale și Hotărârea
Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 43/2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul general-maior în retragere, veteran de război,
Di-Cesare Antonio Ioan se înaintează în gradul de general-locotenent în retragere.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 28 aprilie 2009.
Nr. 725.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigadă în retragere
unui colonel în retragere, veteran de război, din Ministerul
Administrației și Internelor
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea și
funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, cu modificările ulterioare,
având în vedere propunerea viceprim-ministrului, ministrul administrației și
internelor, și Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 43/2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnului colonel în retragere, veteran de război, Simionescu
Nicolae Gheorghe i se acordă gradul de general de brigadă în retragere.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 28 aprilie 2009.
Nr. 726.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU REGLEMENTAREA ȘI MONITORIZAREA ACHIZIȚIILOR PUBLICE

ORDIN
pentru abrogarea Ordinului președintelui Autorității Naționale pentru Reglementarea
și Monitorizarea Achizițiilor Publice nr. 155/2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea
contractelor de achiziție publică
În temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2005 privind înființarea Autorității
Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2006, cu modificările
ulterioare, și ale art. 4 alin. (1) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale
pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice,
președintele Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice emite următorul ordin:
Articol unic. — Începând cu data publicării prezentului ordin
în Monitorul Oficial al României, Partea I, se abrogă prevederile
Ordinului
președintelui
Autorității
Naționale
pentru
Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice nr. 155/2006

privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de
achiziție publică, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 894 din 2 noiembrie 2006.

Președintele Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice,
Cristina Trăilă
București, 30 aprilie 2009.
Nr. 80.
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AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

ORDIN
privind stabilirea termenelor de prestare a serviciilor furnizate de Agenția Națională de Cadastru
și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate
Având în vedere prevederile art. 1 alin. (5) din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, nr. 39/2009
privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale
subordonate și a taxei de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei
și cartografiei,
în temeiul art. 3 alin. (8) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, și al art. 9 alin. (5) din
Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
republicată,
directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.
Art. 1. — (1) Se aprobă termenele pentru soluționarea
cererilor care au ca obiect furnizarea serviciilor de către Agenția
Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale
subordonate, prevăzute în anexa ce face parte integrantă din
prezentul ordin.
(2) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a
prezentului ordin, oficiile de cadastru și publicitate imobiliară
stabilesc propriile termene pentru soluționarea cererilor care au
ca obiect furnizarea serviciilor de cadastru și publicitate
imobiliară, prin decizie a directorului, în baza unui protocol
încheiat cu camera notarilor publici, fără a se depăși termenele
stabilite conform alin. (1).
(3) În cazul în care, printr-o singură cerere, sunt solicitate
înscrieri succesive, cererea va fi soluționată în termenul cel mai
mare dintre termenele stabilite pentru operațiunile respective.
Dacă înscrierile succesive presupun și intabularea dreptului de
ipotecă, va fi ales cel mai scurt termen dintre termenele stabilite
pentru operațiunile respective.
Art. 2. — Termenele se calculează pe zile lucrătoare. Ziua
înregistrării cererii în registrul general de intrare nu intră în
calculul termenului.
Art. 3. — (1) Solicitarea soluționării unei cereri în regim de
urgență se poate face atât în momentul înregistrării acesteia în
registrul general de intrare, cât și ulterior.
(2) Termenul pentru soluționarea în regim de urgență se
calculează de la data depunerii cererii și a dovezii achitării
tarifului de urgență. Dovada achitării tarifului pentru soluționarea
unei cereri în regim de urgență se atașează la dosar.

(3) Cererea pentru furnizarea serviciului în regim de urgență,
depusă ulterior înregistrării cererii inițiale, se va înregistra în
registrul de corespondență, urmând a fi atașată la cererea
inițială, împreună cu dovada achitării tarifului de urgență.
(4) În situația în care serviciul solicitat nu poate fi furnizat în
termen din cauza lipsei unor documente necesare soluționării
cererii, termenul de soluționare se va calcula de la data
completării cu datele sau actele solicitate prin nota de
completare a dosarului.
Art. 4. — Termenul pentru furnizarea serviciilor în regim de
urgență este un termen maximal. Cererile însoțite de dovada
achitării tarifului de urgență pot fi eliberate până la data împlinirii
termenului în regim de urgență.
Art. 5. — Termenul pentru furnizarea serviciilor în regim
normal este un termen fix. Cererile care nu sunt însoțite de
dovada achitării tarifului de urgență vor fi eliberate doar la
împlinirea termenului în regim normal.
Art. 6. — (1) Nerespectarea dispozițiilor prezentului ordin
atrage sancționarea disciplinară a persoanei vinovate.
(2) În situația în care se constată producerea unui prejudiciu
patrimoniului Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate
Imobiliară prin furnizarea unui serviciu fără încasarea tarifului
corespunzător, sumele de bani neîncasate cu titlu de tarif vor fi
recuperate de la persoana responsabilă de producerea
prejudiciului, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.
Art. 7. — Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în
Monitorul Oficial al României, Partea I.

Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
Mihai Busuioc

București, 17 aprilie 2009.
Nr. 186.
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ANEXĂ

L I S TA

cuprinzând termenele pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
și unitățile sale subordonate
Nr.
crt.

1.
1.1.

1.2.

2
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.
2.5.

2.6.

2.7.

Grupe de servicii

Codul
serviciului

Denumirea serviciului

Avize, recepții și furnizare date
1.1.1.
Aviz începere lucrări
Avize și recepții
1.1.2.
Recepție tehnică pentru lucrări de măsurători terestre
1.1.3.
Recepție lucrări fotogrammetrice
Înregistrări GNSS de la o stație permanentă, cu anunț
1.2.1.
prealabil cu 24 de ore
1.2.2.
Servicii poziționare GNSS în timp real — ROMPOS
1.2.3.
Hărți și planuri cadastrale și topografice tipărite
1.2.4.
Hărți și planuri cadastrale și topografice digitale —raster
1.2.5.
Hărți și planuri cadastrale și topografice digitale — vectorial
1.2.6.
Coordonate planimetrice, altimetrice și 3D
1.2.7.
Copii certificate ale planurilor și hărților
Furnizare date
de cadastru,
1.2.8.
Plan parcelar în format digital
geodezie și
1.2.9.
Plan parcelar analogic
cartografie
1.2.10.
Ortofotoplan rezoluție 0,5—2 m
1.2.11.
Ortofotoplan rezoluție 0,1—0,4 m
1.2.12.
Aerofotograme
1.2.13.
Mozaic ortofotoplan rezoluție 0,5—10 m
Model numeric al terenului cu densitatea punctelor cuprinsă
1.2.14.
între 1—20 m
Model numeric al terenului cu densitatea punctelor mai mică
1.2.15.
de 20 m
Servicii de cadastru și publicitate imobiliară
Recepție și înființare carte funciară
Prima înregistrare a 2.1.1.
imobilelor/unităților
2.1.2.
Recepție (nr. cadastral)
individuale (u.i.)
2.1.3.
Înființare carte funciară
2.2.1.
Recepție dezmembrare/comasare
Dezmembrare/
2.2.2.
Înscriere dezmembrare/comasare în cartea funciară
comasare
2.2.3.
Dezmembrare pentru exproprieri
Drept de proprietate sau dezmembrăminte, în favoarea
2.3.1.
persoanelor juridice
Drept de proprietate sau dezmembrăminte, în favoarea
Intabulare sau
2.3.2.
persoanelor fizice și a cultelor religioase recunoscute în
înscriere provizorie
condițiile legii
2.3.3.
Ipoteca/privilegiu
2.3.4.
Imobile expropriate
2.4.1.
Fuziune/divizare
Notare
2.4.2.
Alte notări (inclusiv radierea)
2.5.1.
Îndreptare eroare materială și repoziționare imobil
Rectificare
2.5.2.
Rectificare limite imobil și modificare suprafață
2.5.3.
Reconstituire carte funciară
2.6.1.
Înscriere construcții
Actualizare
Extindere sau desființare construcții și actualizare categorie
informații tehnice
2.6.2.
de folosință, destinație sau alte informații tehnice
2.7.1.
Consultare documente din arhivă
2.7.2.
Extras de carte funciară pentru informare
2.7.3.
Extras de carte funciară pentru autentificare
2.7.4.
Certificat de sarcini
Consultare/
informare
2.7.5.
Copii certificate din mapa de acte și cărți funciare
Certificat privind identificarea numărului topografic/cadastral
2.7.6.
și de carte funciară după numele/denumirea proprietarului
2.7.7.
Extras din planul cadastral, pe ortofotoplan

Termen
(zile
lucrătoare)

Termen
în regim
de urgență
(zile
lucrătoare)

7
21
21

2
7
7

3

1

—
5
5
5
5
5
5
5
5
5
7
5

—
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

7

2

7

2

21
9
9
9
9
9

7
3
3
3
3
3

9

3

9

3

2
9
6
6
1
21
3
21

1
3
2
2
—
7
3
7

21

7

1
3
2
5
3

—
1
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MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ

Direcția Activități Social-Culturale și Patrimoniale
Serviciul Activități Culturale Sportive și Tineret
L I S TA
cuprinzând asociațiile și fundațiile cărora li s-au alocat subvenții de la bugetul local al municipiului Târgu Mureș
pentru anul 2009, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor
și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială

Nr.
crt.

Denumirea asociației/fundației

Județul/municipiul

Cuantumul sumelor alocate
pentru anul 2009
— lei —

1.

Fundația Unitar Coop

Municipiul Târgu Mureș

25.000,00

2.

Asociația Caritas Greco-Catolic — Târgu Mureș

Municipiul Târgu Mureș

25.000,00

3.

Fundația Culturală Cezara Codruța Marica

Municipiul Târgu Mureș

8.544,00

4.

Fundația Curcubeu—Szivárvány—Rainbow

Municipiul Târgu Mureș

48.000,00

5.

Fundația Gecse Daniel

Municipiul Târgu Mureș

10.000,00

6.

Asociația Familiilor și Familiilor Mari Marianum

Municipiul Târgu Mureș

10.000,00

7.

Fundația Talentum

Municipiul Târgu Mureș

10.000,00

8.

Fundația Creștină Rhema — Centrul de zi „Ioana”

Municipiul Târgu Mureș

10.000,00

9.

Fundația Mâini Dibace

Municipiul Târgu Mureș

24.750,00

10.

Fundația Creștină Rhema — Casa „Iona” și
„Bannatyne”

Municipiul Târgu Mureș

5.000,00

11.

Asociația Hifa—România

Municipiul Târgu Mureș

10.000,00

TOTAL:

186.294,00
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