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LEGI

ªI

DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 29 din 22 iulie
1994 privind constituirea ºi utilizarea Fondului special pentru
dezvoltarea sistemului energetic
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 29 din 22 iulie 1994
privind constituirea ºi utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, emisã în temeiul art. 1 lit. a) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe ºi publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 208 din 10 august 1994.
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 15 decembrie 1994, cu
respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE SENATULUI

prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 19 decembrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

ADRIAN NÃSTASE
Bucureºti, 30 decembrie 1994.
Nr. 136.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr. 29 din 22 iulie 1994 privind constituirea
ºi utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului
energetic
În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr. 29 din 22 iulie 1994 privind constituirea ºi utilizarea Fondului
special pentru dezvoltarea sistemului energetic ºi se dispune publicarea ei în
Monitorul Oficial al României.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

Bucureºti, 29 decembrie 1994.
Nr. 281.

*
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 2/1994 privind rectificarea bugetului asigurãrilor sociale
de stat pe anul 1994
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 2/1994
privind rectificarea bugetului asigurãrilor sociale de stat pe anul 1994, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 28 noiembrie 1994,
cu urmãtoarea modificare:
Articolul 5 alineatul (3) va avea urmãtorul cuprins:
,,(3) Din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de ºomaj se alocã suma
de 23.512,9 milioane lei necesarã majorãrii alocaþiei de sprijin de la 40% la
60% din salariul minim brut pe þarã, conform art. 13 alin. (1) din Legea
nr. 1/1991 privind protecþia socialã a ºomerilor ºi reintegrarea lor profesionalã, republicatã, pentru persoanele aflate în platã la data intrãrii în vigoare
a Legii nr. 57/1994 pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 1/1991.Ò
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor ºi Senat în ºedinþa
comunã din 21 decembrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
PREªEDINTELE

p. PREªEDINTELE

CAMEREI DEPUTAÞILOR

SENATULUI

ADRIAN NÃSTASE

ION SOLCANU

Bucureºti, 30 decembrie 1994.
Nr. 137.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 2/1994 privind rectificarea bugetului
asigurãrilor sociale de stat pe anul 1994
În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 2/1994 privind rectificarea bugetului asigurãrilor sociale
de stat pe anul 1994 ºi se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al
României.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 30 decembrie 1994.
Nr. 282.

*
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru declararea municipiilor Arad, Brãila, Buzãu
ºi Târgoviºte ,,oraºe-martirÒ
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ În semn de cinstire a eroismului manifestat ºi a memoriei martirilor cãzuþi din rândurile celor care au luptat pentru victoria Revoluþiei
din Decembrie 1989, municipiile Arad, Brãila, Buzãu ºi Târgoviºte se declarã
,,oraºe-martirÒ.
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 21 decembrie 1994, cu
respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI

ION SOLCANU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 27 decembrie 1994 cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

IOAN GAVRA
Bucureºti, 30 decembrie 1994.
Nr. 138.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru declararea municipiilor Arad,
Brãila, Buzãu ºi Târgoviºte ,,oraºe-martirÒ
În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru declararea municipiilor Arad,
Brãila, Buzãu ºi Târgoviºte ,,oraºe-martirÒ ºi se dispune publicarea ei în
Monitorul Oficial al României.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 30 decembrie 1994.
Nr. 283.

*
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ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea studiilor de fezabilitate a unor obiective de investiþii din municipiul Timiºoara
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã studiile de fezabilitate a obiectivelor de investiþii prevãzute în anexa nr. 1, cu caracteristicile
principale ºi indicatorii tehnico-economici cuprinºi în anexa
nr. 2*).
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivelor de investiþii prevãzute
la art. 1 se face, în condiþiile acordului de împrumut cu Banca

Europeanã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare, astfel: 50%
din împrumut extern, 45% prin transfer de la bugetul de stat
ºi 5% din sursele Regiei Autonome Apã ºi Canal ,,AQUATIMÒ ºi ale bugetului local al municipiului Timiºoara.
Art. 3. Ñ Anexele nr. 1 ºi 2 fac parte din prezenta
hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU

Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Secretar de stat, ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Ministrul lucrãrilor publice ºi amenajãrii teritoriului,
Marin Cristea

Bucureºti, 16 decembrie 1994.
Nr. 917.

ANEXA Nr. 1
LISTA

obiectivelor de investiþii cuprinse în Programul de dezvoltare a utilitãþilor
municipale din municipiul Timiºoara
1.
2.
3.
4.
rator

Înlocuire reþele principale apã ºi contorizare pe reþea.
Modernizarea staþiilor de pompare la Uzinele de apã nr. 2 ºi 4.
Contorizare la consumatori.
Modernizarea treptei mecanice a staþiei de epurare orãºeneºti ºi laboape uzate industriale.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea studiilor de fezabilitate a unor obiective de investiþii din municipiul Iaºi
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã studiile de fezabilitate a obiectivelor
de investiþii prevãzute în anexa nr. 1, cu caracteristicile principale ºi indicatorii tehnico-economici cuprinºi în anexa nr. 2*).
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivelor de investiþii prevãzute
la art. 1 se face, în condiþiile acordului de împrumut cu Banca
Europeanã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare, astfel:

Ñ 50% din împrumut extern;
Ñ 45% prin transfer de la bugetul de stat;
Ñ 5% din surse proprii ale Regiei Autonome Judeþene
Apã-Canal Iaºi ºi ale bugetului local al municipiului Iaºi.
Art. 3. Ñ Anexele nr. 1 ºi 2 fac parte din prezenta
hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Ministrul lucrãrilor publice ºi amenajãrii teritoriului,
Marin Cristea
Secretar de stat, ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 16 decembrie 1994.
Nr. 918.
*) Anexa nr. 2 se transmite numai beneficiarului de investiþie.
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ANEXA Nr. 1
LISTA

obiectivelor de investiþii cuprinse în Programul de dezvoltare
a utilitãþilor municipale din municipiul Iaºi
1. Modernizarea sistemului de alimentare cu apã, contorizare pe reþea în
municipiul Iaºi ºi mãrirea gradului de siguranþã a captãrii Timiºeºti.
2. Contorizare la consumatori.
3. Îmbunãtãþire funcþionalã la staþia de tratare a apei Chiriþa.
4. Modernizare staþii de pompare pe râul Prut.
5. Modernizarea reþelei de canalizare din municipiul Iaºi, zona ºes Bahlui.
6. Staþii de pompare a apelor rezultate din ploi Ñ Galata ºi Tudor
Vladimirescu.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea studiilor de fezabilitate a unor obiective de investiþii din municipiul Braºov
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã studiile de fezabilitate a obiectivelor de investiþii prevãzute în anexa nr. 1, cu caracteristicile
principale ºi indicatorii tehnico-economici cuprinºi în
anexa nr. 2*).
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivelor de investiþii prevãzute
la art. 1 se face, în condiþiile acordului de împrumut cu Banca

Europeanã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare, astfel: 50% din
împrumut extern, 45% prin transfer de la bugetul de stat ºi
5% din sursele Regiei Autonome ,,ApãÓ Braºov ºi ale bugetului local al municipiului Braºov.
Art. 3. Ñ Anexele nr. 1 ºi 2 fac parte din prezenta
hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Secretar de stat, ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Ministrul lucrãrilor publice ºi amenajãrii teritoriului,
Marin Cristea
Bucureºti, 16 decembrie 1994.
Nr. 919.
ANEXA Nr. 1
LISTA

obiectivelor de investiþii cuprinse în Programul de dezvoltare
a utilitãþilor municipale din municipiul Braºov
1.
2.
3.
4.
metrii
5.
6.

Contorizare pe reþeaua de alimentare cu apã.
Contorizare consumatori.
Echilibrare ºi modernizare reþele în sistemul de apã potabilã.
Modernizare staþie de epurare pentru asigurarea funcþionãrii la paraproiectaþi.
Pompe Sânpetru.
Lucrãri la colectorul I.

*) Anexa nr. 2 se comunicã numai beneficiarului de investiþie.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea studiilor de fezabilitate a unor obiective de investiþii din municipiul Târgu Mureº
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã studiile de fezabilitate a obiectivelor
de investiþii prevãzute în anexa nr. 1, cu caracteristicile principale ºi indicatorii tehnico-economici cuprinºi în anexa nr. 2*).
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivelor de investiþii prevãzute
la art. 1 se face, în condiþiile acordului de împrumut cu Banca
Europeanã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare, astfel: 50% din

împrumut extern, 45% prin transfer de la bugetul de stat ºi
5% din sursele Regiei Autonome de Gospodãrie Comunalã
ºi Locativã Târgu Mureº ºi ale bugetului local al municipiului Târgu Mureº.
Art. 3. Ñ Anexele nr. 1 ºi 2 fac parte din prezenta
hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Ministrul lucrãrilor publice ºi amenajãrii teritoriului,
Marin Cristea
Secretar de stat, ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã

Bucureºti, 16 decembrie 1994.
Nr. 921.

ANEXA Nr. 1
LISTA

obiectivelor de investiþii cuprinse în Programul de dezvoltare
a utilitãþilor municipale din municipiul Târgu Mureº
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Echilibrare ºi modernizare reþele de distribuþie apã
Contorizare la consumatori
Înlocuirea pompelor la staþiile de pompare a apei
Rezervor de apã 10.000 m3
Modernizarea reþelei de canalizare
Finalizarea lucrãrilor la staþia de epurare.

*) Anexa nr. 2 se transmite numai beneficiarului de investiþie.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiþii
,,Reþele de distribuþie de gaze naturale pentru consumatorii casnici, social-culturali
ºi de utilitate publicã, în comuna I. L. Caragiale, judeþul DâmboviþaÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã studiul de fezabilitate a obiectivului de investiþii ,,Reþele de distribuþie de gaze naturale pentru consumatorii casnici, social-culturali ºi de utilitate publicã,
în comuna I. L. Caragiale, judeþul DâmboviþaÒ, cu caracteristicile principale ºi indicatorii tehnico-economici prevãzuþi în

anexa*) la prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la
art. 1 se face din fondurile bugetului local ºi din alte fonduri legal constituite cu aceastã destinaþie, conform listelor
de investiþii aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU

Bucureºti, 22 decembrie 1994.
Nr. 941.
*) Anexa nr. 2 se comunicã numai beneficiarului de investiþie.

Contrasemneazã:
Secretar de stat, ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Ministrul lucrãrilor publice ºi amenajãrii teritoriului,
Marin Cristea
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiþii ,,Reþele de distribuþie
gaze naturale în oraºul CosteºtiÒ, judeþul Argeº
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã studiul de fezabilitate a obiectivului de
investiþii ,,Reþele de distribuþie gaze naturale în oraºul CosteºtiÓ,
judeþul Argeº, cu caracteristicile principale ºi indicatorii tehnicoeconomici prevãzuþi în anexa*) la prezenta hotãrâre.

Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la
art. 1 se face din fondurile bugetului local ºi din alte fonduri legal constituite cu aceastã destinaþie, conform listelor
de investiþii aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU

Bucureºti, 22 decembrie 1994.
Nr. 942.

Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
p. Ministrul lucrãrilor publice ºi amenajãrii teritoriului,
Teodor Gavrilã,
secretar de stat
Secretar de stat, ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã

*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.
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