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ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANÞÃ
privind creºterea competenþei autoritãþilor publice locale pentru aprobarea documentaþiilor
tehnico-economice ale investiþiilor de interes judeþean sau local
În temeiul art. 107 alin. (1) ºi (3) din Constituþia României ºi al art. 1 lit. h) din Legea nr. 1/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe,
Guvernul României emite urmãtoarea ordonanþã:
Articol unic. Ñ În scopul creºterii autonomiei locale ºi opea) consiliile judeþene ºi Consiliul Sectorului Agricol Ilfov,
rativitãþii în realizarea investiþiilor de interes local sau jude- precum ºi Consiliul Local al Municipiului Bucureºti, pentru
þean, articolul 60 din Legea nr. 10/1991 privind finanþele investiþiile proprii, pentru cele ale regiilor autonome de sub
publice se completeazã cu douã noi alineate, având urmã- autoritatea lor, precum ºi pentru cele ale instituþiilor subortorul cuprins:
donate, a cãror valoare este cuprinsã între 100 milioane lei
,,Documentaþiile tehnico-economice ale investiþiilor a cãror ºi 3.000 milioane lei;
finanþare se asigurã integral sau în completare din bugetele
b) consiliile locale ale municipiilor, pentru investiþiile prounitãþilor administrativ-teritoriale se aprobã dupã cum prii, pentru cele ale regiilor autonome de sub autoritatea lor,
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valoare este cuprinsã între 100 milioane lei ºi 2.000 milioane lei;
c) consiliile locale ale oraºelor, pentru investiþiile proprii,
pentru cele ale regiilor autonome de sub autoritatea lor, dacã
este cazul, precum ºi pentru cele ale instituþiilor subordonate, a cãror valoare este cuprinsã între 100 milioane lei ºi
1.000 milioane lei;
d) consiliile locale ale comunelor, pentru investiþiile proprii, precum ºi pentru cele ale instituþiilor subordonate, a cãror
valoare este cuprinsã între 100 milioane lei ºi 750 milioane lei;
e) ordonatorii principali de credite din administraþia publicã
localã, conducãtorii instituþiilor publice de subordonare jude-

þeanã sau localã, care au calitatea de ordonatori secundari
sau terþiari de credite, precum ºi managerii regiilor autonome
de interes judeþean ºi local, pentru investiþiile proprii a cãror
valoare nu depãºeºte 100 milioane lei, cu avizul prealabil,
dupã caz, al delegaþiei permanente a consiliului judeþean sau
a Consiliului Sectorului Agricol Ilfov, ori a consiliului local.
Documentaþiile tehnico-economice pentru obiectivele de
investiþii a cãror acoperire financiarã se asigurã integral sau
în completare din bugetele unitãþilor administrativ-teritoriale,
ale cãror valori depãºesc plafoanele prevãzute la alin. 2
lit. a)Ñd), se aprobã de cãtre Guvern.Ò

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
p. Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Dan Mogoº,
secretar de stat
Ministrul lucrãrilor publice
ºi amenajãrii teritoriului,
Marin Cristea
Secretar de stat, ºeful
Departamentului pentru Administraþie
Publicã Localã,
Octav Cozmâncã

Bucureºti, 27 ianuarie 1995.
Nr. 10.
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ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind programul de participare a României, cu pavilion naþional, la târgurile
ºi expoziþiile internaþionale în anul 1995
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã programul de participare a României,
cu pavilion naþional, la târgurile ºi expoziþiile internaþionale
din anul 1995, prevãzute în anexa la prezenta hotãrâre.
Programul va fi realizat de Ministerul Comerþului potrivit atribuþiilor legale care îi revin.
Art. 2. Ñ Se aprobã fondurile necesare acoperirii parþiale a cheltuielilor în lei ºi valutã, ocazionate de participarea României, cu pavilion naþional, la târguri ºi expoziþii
internaþionale, dupã cum urmeazã:
a) echivalentul în lei al sumei de 1.633 mii dolari S.U.A.,
reprezentând contribuþia statului pentru plãþile în devize
necesare închirierii spaþiilor, construcþiei ºi amenajãrii pavilioanelor, transportului materialelor aferente, cheltuielilor generale pe perioada târgurilor, acþiunilor promoþionale ºi de
reprezentare, precum ºi pentru unele acþiuni de protocol;
b) suma de 739 milioane lei, reprezentând cheltuieli pentru pregãtirea în þarã a manifestãrilor expoziþionale (elaborarea proiectelor pavilioanelor, contravaloarea materialelor ºi
a transportului acestora pe teritoriul României, construcþia ºi
amenajarea pavilioanelor, transportul persoanelor pentru execuþia standului) ºi de reprezentare, precum ºi cheltuieli

pentru realizarea unor materiale publicitare de prezentare,
promovare ºi cu caracter economic general.
Art. 3. Ñ Sumele prevãzute la art. 2 constituie contribuþia statului român la promovarea comerþului exterior al
României ºi se suportã din bugetul Ministerului Comerþului
pe anul 1995, în atribuþiile cãruia intrã aceastã activitate.
Art. 4. Ñ Agenþii economici vor suporta integral cheltuielile în lei ºi în valutã legate de transportul mostrelor, exponatelor ºi materialelor proprii de propagandã, acþiuni de
protocol la nivel de firmã, precum ºi pentru deplasarea delegaþilor proprii (transport, cazare, diurnã) în strãinãtate.
Art. 5. Ñ Ministerul Comerþului poate efectua modificãri
ale sumelor estimate a se cheltui pentru fiecare târg în parte,
cât ºi schimbarea sau completarea programului cu alte
manifestãri expoziþionale de interes pentru promovarea exporturilor româneºti, cu condiþia încadrãrii în fondurile totale aprobate prin prezenta hotãrâre.
Art. 6. Ñ Organizarea pavilioanelor se va face pe bazã
de contracte încheiate între Ministerul Comerþului ºi societãþi comerciale prestatoare de servicii, specializate în organizarea de târguri internaþionale, care vor fi desemnate pe
cãi competiþionale.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU

Bucureºti, 17 ianuarie 1995.
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ANEXÃ

PROGRAMUL ORIENTATIV

de participare a României la târgurile ºi expoziþiile internaþionale în anul 1995
Nr.
crt.

Denumirea
târgului

Þara

Caracterul
târgului

Perioada

Cheltuieli estimative
dolari S.U.A
mii lei

I. Târguri generale, tehnice, bunuri de consum, specializate (cu exponate)
1.Stockholm

Suedia

2.Viena

Austria

3.Copenhaga

Danemarca

4.Moscova

Federaþia
Rusã

5.Kuwait
6.Basel
7.Cairo
8.Hanovra
9.Londra

Kuwait
Elveþia
Egipt
Germania
Anglia

10.Gijon
11.Beijing
12.Tokyo
13.Paris
14.Luxemburg
15.Moscova

26.Frankfurt
27.Izmir
28.Salonic
29.Lisabona
30.Brno
31.Zagreb
32.Plovdiv
33.Teheran
34.Kiev
35.Graz
36.Dubai
37.New York

Spania
China
Japonia
Franþa
Luxemburg
Federaþia
Rusã
Israel
Ungaria
Polonia
Tunisia
Kazahstan
Italia
Argentina
Olanda
Siria
Republica
Moldova
Germania
Turcia
Grecia
Portugalia
Cehia
Croaþia
Bulgaria
Iran
Ucraina
Austria
E.A.U.
S.U.A.

38.Lagos
39.New Delhi

Nigeria
India

16.Tel Aviv
17.Budapesta
18.Poznan
19.Sfax
20.Alma Ata
21.Neapole
22.Buenos Aires
23.Amsterdam
24.Damasc
25.Chiºinãu

Specializat
Ñ mobilã
Pentru þãrile
din Europa de
Est ºi Centralã
Specializat
Ñ confecþii
Specializat
Ñ produse
alimentare
General
Bunuri de consum
General
Tehnic
Specializat
Ñ produse
alimentare
General
General
General
Bunuri de consum
General
Specializat
Ñ încãlþãminte
Tehnic
Tehnic
Tehnic
General
Tehnic
General
General
General
General
General
Bunuri de consum
General
General
Bunuri de consum
Tehnic
Tehnic
Tehnic
General
Tehnic
General
General
Pentru þãrile
din Europa de
Est ºi Centralã
General
General

februarie

40.000

20.000

februarie

40.000

25.000

februarie

20.000

15.000

februarie
martie
martie
martie
aprilie

30.000
25.000
50.000
35.000
40.000

10.000
11.000
10.000
10.000
20.000

aprilie
aprilie
aprilie
aprilie
aprilie/mai
mai

40.000
35.000
45.000
40.000
55.000
15.000

10.000
10.000
20.000
12.000
20.000
10.000

mai
mai
mai/iunie
iunie
iunie
iunie
iunie/iulie
iulie
august
august/sept.

30.000
35.000
55.000
40.000
15.000
20.000
35.000
25.000
25.000
25.000

18.000
10.000
25.000
15.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000

septembrie
septembrie
septembrie
septembrie
septembrie
septembrie
septembrie
octombrie
octombrie
octombrie
noiembrie
noiembrie

20.000
35.000
35.000
50.000
20.000
45.000
25.000
40.000
50.000
40.000
40.000
35.000

10.000
25.000
20.000
20.000
10.000
20.000
15.000
20.000
20.000
10.000
20.000
10.000

noiembrie
noiembrie
noiembrie

50.000
15.000
30.000

15.000
10.000
10.000

II. Târguri ºi expoziþii internaþionale generale ºi specializate (cu mostre, machete ºi pliante)
1.Sydney
2.Los Angeles

Australia
S.U.A.

General
februarie
Oportunitãþi
de investiþii
în Europa
aprilie
3.Montevideo
Uruguay
General
mai
4.Muscat
Oman
General
septembrie
5.Nairobi
Kenya
General
septembrie
6.Canton
China
General
septembrie
7.Kuala Lumpur
Malaezia
General
octombrie
8.Johannesburg
Africa de Sud Tehnic
octombrie
9.Guayaquil
Ecuador
General
octombrie
10.Valencia
Venezuela
General
octombrie
11.Vancouver
Canada
Tehnic
noiembrie
12.Sa› Paolo
Brazilia
General
noiembrie
13.Santiago
de Chile
Chile
General
noiembrie
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unui imobil proprietate publicã a statului, situat în judeþul Argeº,
în administrarea Ministerului Finanþelor
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea imobilului proprietate
publicã a statului, compus din construcþii în suprafaþã construitã desfãºuratã de 1.918 m2 ºi terenul aferent în suprafaþã de 812,50 m2, situat în municipiul Câmpulung, str. Negru
Vodã nr. 117, judeþul Argeº, din administrarea Consiliului Local
al Municipiului Câmpulung, judeþul Argeº, în administrarea
Ministerului Finanþelor, în vederea folosirii ca sediu pentru
organele teritoriale din subordinea acestui minister.

Art. 2. Ñ Predarea-primirea imobilului transmis potrivit
art. 1 se face pe bazã de protocol încheiat între cele douã
pãrþi, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a
prezentei hotãrâri.
Art. 3. Ñ Transmiterea imobilului se face la valoarea de
inventar rezultatã din evidenþele contabile.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
p. Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Dan Mogoº,
secretar de stat
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 25 ianuarie 1995.
Nr. 43.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unor imobile proprietate publicã a statului, situate în judeþul Bacãu,
în administrarea Ministerului Justiþiei ºi a Ministerului Învãþãmântului
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea imobilului proprietate
publicã a statului, compus din construcþii în suprafaþã de
350,80 m2 ºi terenul aferent în suprafaþã de 700 m2, situat
în municipiul Bacãu, str. Cuza Vodã nr. 1, judeþul Bacãu,
din administrarea Ministerului Învãþãmântului în administrarea Ministerului Justiþiei, în vederea extinderii sediului
Tribunalului Judeþean Bacãu.
Art. 2. Ñ Se aprobã transmiterea, în schimbul imobilului
prevãzut la art. 1, a imobilului proprietate publicã a statului,
compus din construcþii în suprafaþã de 70 m2 ºi terenul afe-

rent în suprafaþã de 107,60 m2, situat în municipiul Bacãu,
str. Oituz nr. 20, judeþul Bacãu, din administrarea Ministerului
Justiþiei în administrarea Ministerului Învãþãmântului.
Art. 3. Ñ Transmiterea imobilelor prevãzute la art. 1 ºi 2
se face la valoarea de inventar rezultatã din evidenþele
contabile.
Art. 4. Ñ Predarea-primirea imobilelor prevãzute la art. 1
ºi 2 se face pe bazã de protocol încheiat între cele douã
pãrþi, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a
prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Ministrul învãþãmântului,
Liviu Maior
Ministrul justiþiei,
Gavril Iosif Chiuzbaian
Bucureºti, 25 ianuarie 1995.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai studiului de fezabilitate a obiectivului de investiþii
,,Modernizarea centralelor termice, punctelor termice
ºi reþelelor aferente, în municipiul BraºovÓ, etapa I,
judeþul Braºov
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai studiului de fezabilitate a obiectivului de investiþii ,,Modernizarea centralelor termice, punctelor
termice ºi reþelelor aferente, în municipiul BraºovÓ, etapa I, judeþul Braºov,
prevãzuþi în anexa*) la prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la art. 1 se face
din surse proprii, din credite bancare, din alte fonduri legal constituite cu
aceastã destinaþie ºi, în completare, de la bugetul local, conform listelor de
investiþii aprobate potrivit legii.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
p. Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Dan Mogoº,
secretar de stat
Bucureºti, 25 ianuarie 1995.
Nr. 45.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai studiului de fezabilitate a obiectivului de investiþii
,,Modernizarea surselor ºi reþelelor termice
din oraºul RâºnovÓ, judeþul Braºov
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai studiului de fezabilitate a obiectivului de investiþii ,,Modernizarea surselor ºi reþelelor termice
din oraºul RâºnovÓ, judeþul Braºov, prevãzuþi în anexa*) la prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la art. 1 se face
din surse proprii, din credite bancare, din alte fonduri legal constituite cu
aceastã destinaþie ºi, în completare, de la bugetul local, conform listelor de
investiþii aprobate potrivit legii.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
p. Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Dan Mogoº,
secretar de stat
Bucureºti, 25 ianuarie 1995.
Nr. 46.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unor construcþii proprietate publicã
a statului, situate în judeþul Cãlãraºi,
în administrarea Ministerului Finanþelor
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea construcþiilor proprietate publicã a statului în suprafaþã construitã desfãºuratã de 428 m2 ºi terenul aferent în suprafaþã de 96,33 m2, situate în oraºul Olteniþa, judeþul Cãlãraºi, la parterul ºi
mezaninul blocului de locuinþe ,,RepubliciiÒ, tronsonul B, judeþul Cãlãraºi, din
administrarea Regiei Autonome de Gospodãrie Comunalã ºi Locativã a
Oraºului Olteniþa în administrarea Ministerului Finanþelor, în vederea folosirii
ca sediu pentru organele teritoriale din subordinea acestui minister.
Art. 2. Ñ Predarea-primirea construcþiilor transmise potrivit art. 1 se face
pe bazã de protocol încheiat între cele douã pãrþi, în termen de 30 de zile
de la intrarea în vigoare a prezentei hotãrâri.
Art. 3. Ñ Transmiterea construcþiilor se face la valoarea de inventar rezultatã din evidenþele contabile.
Art. 4. Ñ Patrimoniul Regiei Autonome de Gospodãrie Comunalã ºi
Locativã a Oraºului Olteniþa se diminueazã în mod corespunzãtor cu valoarea construcþiilor transmise potrivit art. 1.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
p. Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Dan Mogoº,
secretar de stat
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 25 ianuarie 1995.
Nr. 47.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai studiului
de fezabilitate a obiectivului de investiþii ,,Reþele de distribuþie
ºi staþii de reglare-mãsurare de sector pentru alimentarea
cu gaze naturale a comunelor Iclod ºi BonþidaÒ, judeþul Cluj
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai studiului de fezabilitate a obiectivului de investiþii ,,Reþele de distribuþie ºi staþii de reglare-mãsurare de sector pentru alimentarea cu gaze naturale a comunelor Iclod ºi
BonþidaÒ, judeþul Cluj, 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
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
p. Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Dan Mogoº,
secretar de stat
Bucureºti, 25 ianuarie 1995.
Nr. 48.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unui imobil proprietate publicã a statului,
situat în judeþul Hunedoara, în administrarea
Ministerului Finanþelor
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea imobilului proprietate publicã a statului, compus din construcþii în suprafaþã construitã desfãºuratã de 286,96 m2
ºi terenul aferent în suprafaþã de 2.284 m2, situat în oraºul Orãºtie, str. Armatei
nr. 21, judeþul Hunedoara, din administrarea Regiei Autonome ,,ActivitateaÒ
Orãºtie în administrarea Ministerului Finanþelor, în vederea folosirii ca sediu
pentru organele teritoriale din subordinea acestui minister.
Art. 2. Ñ Predarea-primirea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe
bazã de protocol încheiat între cele douã pãrþi, în termen de 30 de zile de
la intrarea în vigoare a prezentei hotãrâri.
Art. 3. Ñ Transmiterea imobilului se face la valoarea de inventar rezultatã din evidenþele contabile.
Art. 4. Ñ Patrimoniul Regiei Autonome ,,ActivitateaÒ Orãºtie se diminueazã în mod corespunzãtor cu valoarea imobilului transmis potrivit art. 1.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
p. Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Dan Mogoº,
secretar de stat
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 25 ianuarie 1995.
Nr. 49.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai studiului
de fezabilitate a obiectivului de investiþii ,,Extinderea reþelelor
de apã din oraºul PaºcaniÒ, judeþul Iaºi
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai studiului de fezabilitate a obiectivului de investiþii ,,Extinderea reþelelor de apã din oraºul
PaºcaniÒ, judeþul Iaºi, prevãzuþi în anexa*) la prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la art. 1 se face
din surse proprii, din credite bancare ºi din alte fonduri legal constituite cu
aceastã destinaþie ºi, în completare, de la bugetul local, conform listelor de
investiþii aprobate potrivit legii.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
p. Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Dan Mogoº,
secretar de stat
Bucureºti, 25 ianuarie 1995.
Nr. 50.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL FINANÞELOR

ORDIN
de aprobare a Normelor privind aplicarea, în anul 1995, a prevederilor Legii nr. 15/1994,
pentru mijloacele fixe reevaluate în conformitate cu reglementãrile aprobate
prin Hotãrârea Guvernului nr. 500/1994
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
în conformitate cu prevederile art. 33 din Legea nr. 15/1994, precum ºi ale pct. 6 lit. o) din Precizãrile privind
mãsurile referitoare la întocmirea bilanþurilor contabile pe anul 1994 la agenþii economici, aprobate prin Hotãrârea
Guvernului nr. 3/1995,
având în vedere Hotãrârea Guvernului nr. 449/1994 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Finanþelor,
emite urmãtorul ordin:
1. Se aprobã Normele privind aplicarea, în anul 1995, a
2. Prevederile din prezentele norme se aplicã începând
prevederilor Legii nr. 15/1994, pentru mijloacele fixe reevacu data de 1 ianuarie 1995, în corelaþie cu data de apliluate în conformitate cu reglementãrile aprobate prin
Hotãrârea Guvernului nr. 500/1994.
care prevãzutã de Hotãrârea Guvernului nr. 500/1994.

Bucureºti, 24 ianuarie 1995.
Nr. 106.

Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu

NORME
privind aplicarea, în anul 1995, a prevederilor Legii nr. 15/1994, pentru mijloacele fixe
reevaluate în conformitate cu reglementãrile aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 500/1994
1. Agenþii economici care au efectuat, în anul 1994, reevaluarea
imobilizãrilor corporale, reprezentate de mijloacele fixe aflate în patrimoniu la 31 decembrie 1993, au obligaþia de a înregistra noua
valoare în contul 212 ,,Mijloace fixeÒ cu data de 31 decembrie 1994.
Începând cu 1 ianuarie 1995, agenþii economici vor determina
valoarea rãmasã de amortizat a mijloacelor fixe menþionate la alineatul precedent, dupã cum urmeazã:
Ñ Valoarea rãmasã de
= Valoarea mijloacelor fixe reevaamortizat a mijloaluatã în conformitate cu prevecelor fixe la 1 ianuaderile Hotãrârii Guvernului
rie 1995
nr. 500/1994, aflate în patrimoniu la
31 decembrie 1993, minus amortizarea mijloacelor fixe aferentã anului 1994 neinfluenþatã de gradul de
utilizare a mijloacelor fixe de bazã
efectiv realizat, calculat pentru anul
1994.
2. Cota medie anualã de amortizare necesarã calculãrii amortizãrii aferente anului 1995, în vederea determinãrii valorii rãmase
de amortizat a mijloacelor fixe la 31 decembrie 1995, se va determina în funcþie de durata normalã de utilizare rãmasã.
Începând cu 1 ianuarie 1995, durata normalã de utilizare
rãmasã se va determina astfel:
Ñ Durata normalã de uti- = Durata normalã de utilizare rãmasã
lizare rãmasã
la 1 ianuarie 1994, determinatã conform prevederilor Hotãrârii Guver-

nului nr. 266/1994, minus 12 luni
aferente anului 1994 + 60 luni, în
conformitate cu prevederile art. 17
alin. 2 din Legea nr. 15/1994.
3. Determinarea amortizãrii ce urmeazã a se include în cheltuielile de exploatare ale anului 1995 se va face în funcþie de gradul de utilizare a mijloacelor fixe de bazã efectiv realizat, aferent
anului 1994, determinat în conformitate cu Normele comune emise
de Ministerul Finanþelor ºi Comisia Naþionalã pentru Statisticã sub
nr. 16.805/2.812/30 decembrie 1994.
4. Diferenþele de amortizare neincluse în cheltuielile de exploatare ale anului 1995, ca urmare a aplicãrii gradului de utilizare a
mijloacelor fixe de bazã efectiv realizat în anul 1994, se vor înregistra în contul de ordine ºi evidenþã 8045 ,,Amortizarea aferentã
gradului de neutilizare a mijloacelor fixeÒ.
5. În funcþie de gradul de utilizare a mijloacelor fixe de bazã
efectiv realizat la sfârºitul anului 1995 se va recalcula profitul brut
contabil, precum ºi impozitul pe profit aferent anului 1995, determinat conform prevederilor Ordonanþei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit.
6. În cazul în care, în urma aplicãrii prevederilor de mai sus,
amortizarea reflectatã în cheltuielile de exploatare ale anului 1995
depãºeºte nivelul cheltuielilor cu amortizarea înregistratã în preþurile cu ridicata realizate de agenþii economici în anul 1994, diferenþa respectivã se va înregistra în contul de ordine ºi evidenþã
8045 ,,Amortizarea aferentã gradului de neutilizare a mijloacelor fixeÒ.

Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 24 ianuarie 1995.
Nr. 180.200.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR
Regia Autonomã ,,Monitorul OficialÒ, Bucureºti, Calea 13 Septembrie Ñ Palatul Parlamentului, sectorul 5,
cont nr. 30.98.12.301 B.C.R. Ñ S.M.B.
Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.
Tiparul : Tipografia ,,Monitorul OficialÒ, Bucureºti, Str. Jiului nr. 163, sectorul 1, telefon 668.55.58.
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 22/1995
conþine 8 pagini. PdfCompressor. For Evaluation
Preþul 80 leiPurposes
Compression
by CVISION
Technologies’
Only
40.816

