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DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind reînfiinþarea comunei Poienile Izei, judeþul Maramureº
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Art. 1. Ñ Localitatea Poienile Izei din componenþa comu- Poienile Izei vor fi administrate ºi gestionate prin autoritãþile
nei Botiza, judeþul Maramureº, se declarã comunã, urmând locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local
a purta denumirea ,,Poienile IzeiÒ.
se va realiza pe seama sumelor defalcate din impozitul pe
Art. 2. Ñ Consiliul Judeþean Maramureº împreunã cu salarii, potrivit legii, în limita prevederilor aprobate, în anul
Direcþia generalã a finanþelor publice ºi controlului financiar 1995, pe ansamblul judeþului Maramureº.
de stat vor repartiza veniturile ºi cheltuielile actualului buget
Bugetele locale ale celor douã comune se vor elabora ºi
local al comunei Botiza între cele douã comune.
se vor aproba în conformitate cu reglementãrile legale în
De la data intrãrii în vigoare a prezentei legi, veniturile vigoare, inclusiv Legea bugetului de stat pe anul 1995
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Toate operaþiunile de preluare-predare se vor face pe bazã
de protocoale încheiate între primarii celor douã comune ºi
vor fi confirmate de delegaþia permanentã a Consiliului
Judeþean Maramureº.
Art. 3. Ñ Pânã la constituirea, potrivit legii, a autoritãþilor administraþiei publice locale în comuna Poienile Izei, judeþul Maramureº, rezolvarea problemelor curente se va asigura
de cei doi împuterniciþi ai prefectului, numiþi prin ordin al acestuia, cu atribuþii de primar ºi viceprimar, precum ºi de cãtre
un secretar, numit de prefect, în condiþiile legii.

Salarizarea împuterniciþilor prefectului ºi a secretarului consiliului se va face potrivit prevederilor anexei nr. 7 la Legea
nr. 40/1991, republicatã.
Art. 4. Ñ Actele de stare civilã întocmite în localitatea
Poienile Izei, judeþul Maramureº, sunt ºi rãmân valabile.
Art. 5. Ñ Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea
administrativã a teritoriului României se modificã în mod
corespunzãtor.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 23 martie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din
Constituþia României.
PREªEDINTELE SENATULUI

prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 27 martie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (1) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

ADRIAN NÃSTASE
Bucureºti, 6 aprilie 1995.
Nr. 24.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind reînfiinþarea comunei
Poienile Izei, judeþul Maramureº
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 privind reînfiinþarea comunei Poienile
Izei, judeþul Maramureº.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 5 aprilie 1995.
Nr. 44.

HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind constituirea sistemului informaþional referitor la situaþia numericã a personalului din
instituþiile publice
În temeiul art. 4 din Legea nr. 10/1991 privind finanþele publice ºi al art. 4 din Ordonanþa Guvernului nr. 63/1994
privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autoritãþile ºi instituþiile publice,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ În vederea creãrii unei bãnci de date ºi infor- maþii cu privire la numãrul de personal al acestora, valabile
maþii necesare cunoaºterii cu exactitate a situaþiei persona- în ultima zi a semestrului respectiv, dupã cum urmeazã:
a) la Ministerul Finanþelor, pentru aparatul propriu al tutulului plãtit din fonduri publice, instituþiile publice finanþate din
bugetul de stat, din bugetele locale, din bugetele fondurilor ror ordonatorilor principali de credite bugetare a cãror finanspeciale, precum ºi din bugetele instituþiilor publice ale cãror þare se asigurã din bugetul de stat, bugetul asigurãrilor
cheltuieli de funcþionare ºi investiþii se asigurã integral din sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, anexe la bugevenituri extrabugetare sau din venituri extrabugetare ºi sub- tul de stat ºi la bugetul asigurãrilor sociale de stat;
venþii acordate din bugetul de stat sau din bugetele locale,
b) la ordonatorii principali de credite din apãrarea naþioîn funcþie de subordonare, vor depune semestrial, în termen nalã, ordinea publicã ºi siguranþa naþionalã, pentru aparatul
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byexpirãrii
CVISION
PdfCompressor.
For
Evaluation
Purposes Only
de 15 zile de la data
fiecãruiTechnologies’
semestru, date ºi inforinstituþiilor publice din
subordinea
acestora;

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 65
c) la serviciile publice descentralizate ale Ministerului
Finanþelor în unitãþile administrativ-teritoriale, pentru:
Ð ordonatorii principali de credite bugetare din administraþia publicã localã;
Ð ordonatorii secundari ºi terþiari de credite bugetare, inclusiv instituþiile publice finanþate integral sau parþial din venituri extrabugetare, cu excepþia celor prevãzuþi la lit. b).
Art. 2. Ñ (1) Urmãtoarele fapte constituie contravenþii la
prezenta hotãrâre, dacã nu au fost sãvârºite în astfel de condiþii încât, potrivit legii, sã constituie infracþiuni:
a) prezentarea de date eronate;
b) nerespectarea termenului de transmitere a datelor ºi
informaþiilor, prevãzut la art. 1.

3

(2) Contravenþiile prevãzute la alin. (1) lit. a) se sancþioneazã cu amendã de la 500.000 lei la 750.000 lei, iar cele
de la lit. b), cu amendã de la 250.000 lei la 500.000 lei.
(3) Constatarea contravenþiilor ºi aplicarea amenzilor se
fac de cãtre organele de specialitate din Ministerul Finanþelor
ºi unitãþile sale teritoriale.
(4) Contravenþiilor prevãzute la acest articol le sunt aplicabile dispoziþiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea ºi sancþionarea contravenþiilor, cu modificãrile ulterioare.
Art. 3. Ñ Ministerul Finanþelor împreunã cu Ministerul
Muncii ºi Protecþiei Sociale vor elabora norme metodologice
în aplicarea prezentei hotãrâri, cu privire la datele ºi informaþiile ce urmeazã a se comunica, precum ºi machetelemodel pentru prezentarea acestora.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
p. Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Dan Mogoº,
secretar de stat
Ministru de stat,
ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Dan Mircea Popescu

Bucureºti, 31 martie 1995.
Nr. 186.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unor construcþii ºi a lucrãrilor tehnico-edilitare aferente,
situate în oraºul Simeria, judeþul Hunedoara, în administrarea Inspectoratului ªcolar
al Judeþului Hunedoara
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea, cu titlu gratuit, a construcþiilor ºi a lucrãrilor tehnico-edilitare aferente, reprezentând organizarea de ºantier din oraºul Simeria, judeþul
Hunedoara, identificate potrivit planului de situaþie, din patrimoniul Regiei Autonome de Electricitate ,,RenelÒ Ñ Filiala
electrocentrale Haþeg, în administrarea Inspectoratului ªcolar
al Judeþului Hunedoara, din subordinea Ministerului
Învãþãmântului, în vederea amenajãrii acestora în spaþii
adecvate protejãrii ºi pregãtirii persoanelor handicapate din

cadrul Centrului de Pedagogie Curativã ºi Terapie Socialã
Simeria.
Art. 2. Ñ Predarea-preluarea construcþiilor ºi a lucrãrilor
tehnico-edilitare aferente prevãzute la art. 1 se face pe bazã
de protocol încheiat între cele douã pãrþi interesate.
Art. 3. Ñ Patrimoniul Regiei Autonome de Electricitate
,,RenelÒ se diminueazã, în mod corespunzãtor, cu activul ºi
pasivul construcþiilor ºi lucrãrilor tehnico-edilitare transmise
potrivit art. 1 din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul industriilor,
Dumitru Popescu
p. Ministrul învãþãmântului,
Romulus Pop,
secretar de stat
p. Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Dan Mogoº,
secretar de stat
Bucureºti, 31 martie 1995.

Compression
by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
Nr. 187.

4

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 65
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ,,Reþele de distribuþie
a gazelor naturale în comuna Teliucu Inferior,
judeþul HunedoaraÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiþii ,,Reþele de distribuþie a gazelor naturale în comuna Teliucu Inferior, judeþul HunedoaraÒ, 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, 31 martie 1995.
Nr. 188.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ,,Drenarea apelor subterane în zona
centralã a municipiului Suceava, ansamblul Çªtefan cel MareÈ
ºi zona magazinului Bucovina, strada Mihai Viteazul
ºi strada Alexandru cel Bun, judeþul SuceavaÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiþii ,,Drenarea apelor subterane în zona centralã a municipiului Suceava, ansamblul Çªtefan cel MareÈ ºi zona magazinului Bucovina, strada Mihai Viteazul
ºi strada Alexandru cel Bun, judeþul SuceavaÒ, 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, 31 martie 1995.
Nr. 189.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ,,Modernizarea drumului
PanaciÑBilbor, km 0 + 000 Ð 3 + 000,
tronson judeþul SuceavaÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiþii ,,Modernizarea drumului PanaciÑBilbor, km 0 + 000 Ð 3 + 000, tronson
judeþul SuceavaÒ, 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, 31 martie 1995.
Nr. 190.
*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea ºi completarea Hotãrârii Guvernului nr. 567/1993 privind organizarea
ºi funcþionarea Regiei Autonome ,,Administraþia Patrimoniului Protocolului de StatÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. I. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 567/1993 privind organizarea ºi funcþionarea Regiei Autonome ,,Administraþia
Patrimoniului Protocolului de StatÒ, modificatã ºi completatã
prin Hotãrârea Guvernului nr. 622/1994 ºi republicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 4 octombrie 1994, se modificã ºi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. Dupã alineatul 1 al articolului 2 se introduce un nou
alineat, având urmãtorul cuprins:
,,(2) Bunurile imobile Ñ clãdiri ºi construcþii speciale, terenuri ºi alte unitãþi care asigurã funcþionalitatea acestora Ñ,
evidenþiate în Lista imobilelor aflate în folosinþa instituþiilor
publice ºi în administrarea Regiei Autonome ÇAdministraþia
Patrimoniului Protocolului de StatÈ, urmeazã regimul juridic
al bunurilor proprietate publicã a statului.Ò
2. Alineatele 2 ºi 3 ale punctului 3 din articolul 4 se modificã ºi vor avea urmãtorul cuprins:
,,Spaþiile din imobilele aflate în administrarea Regiei
Autonome ÇAdministraþia Patrimoniului Protocolului de StatÈ,
necesare ca sedii pentru ministere, autoritãþi ºi instituþii
publice, partide politice, fundaþii, asociaþii, unitãþi din dome-

niul presei sau al editurilor, se atribuie de cãtre regie, cu
aprobarea Secretariatului General al Guvernului.
Ocuparea cu orice titlu a spaþiilor aflate în administrarea
Regiei Autonome ÇAdministraþia Patrimoniului Protocolului de
StatÈ de cãtre alte persoane juridice în afara celor prevãzute la alineatul precedent se face pe bazã de contract de
asociere, închiriere, concesionare sau de prestaþii, dupã caz,
în condiþiile reglementãrilor legale în vigoare.
În cadrul operaþiunii de asociere, regia nu va putea aduce,
ca aport, bunuri ce fac parte din patrimoniul public naþional.
La data intrãrii în vigoare a legii referitoare la administrarea proprietãþii publice, agenþii economici vor putea ocupa
spaþii aflate în administrarea Regiei Autonome ÇAdministraþia
Patrimoniului Protocolului de StatÈ numai pe bazã de licitaþie organizatã potrivit reglementãrilor legale.Ò
Art. II. Ñ Regulamentul de organizare ºi funcþionare a
Regiei Autonome ,,Administraþia Patrimoniului Protocolului
de StatÒ, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 567/1993,
republicatã, se modificã în mod corespunzãtor.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Secretarul general al Guvernului,
Viorel Hrebenciuc
p. Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Dan Mogoº,
secretar de stat
Bucureºti, 31 martie 1995.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai
obiectivului de investiþii ,,Reþele de distribuþie a gazelor
naturale în comuna Runcu, judeþul DâmboviþaÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiþii ,,Reþele de distribuþie a gazelor naturale în comuna Runcu, judeþul
DâmboviþaÒ, 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, 31 martie 1995.
Nr. 196.
*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea Acordului dintre Departamentul
pentru Administraþie Publicã Localã din România ºi Ministerul
Administraþiei Locale din Republica Arabã Egipt
privind colaborarea în domeniul administraþiei publice locale
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Se aprobã Acordul dintre Departamentul pentru
Administraþie Publicã Localã din România ºi Ministerul Administraþiei Locale
din Republica Arabã Egipt privind colaborarea în domeniul administraþiei publice
locale, semnat la Cairo la 14 martie 1995.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de stat,
ministrul afacerilor externe,
Teodor Viorel Meleºcanu
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 31 martie 1995.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind Programul de cercetare-dezvoltare pentru materiale DURREF
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã includerea în Programul naþional de
cercetare-dezvoltare pe anul 1995 a Programului de cercetare-dezvoltare pentru materiale DURREF.
Art. 2. Ñ Pentru urmãrirea ºi sprijinirea mãsurilor de promovare ºi dezvoltare a programului prevãzut la art. 1 se înfiinþeazã, sub coordonarea Ministerului Cercetãrii ºi
Tehnologiei, un colectiv interdisciplinar format din specialiºti
din cadrul tuturor factorilor implicaþi în realizarea acestuia.
Art. 3. Ñ Finanþarea activitãþii de cercetare ºtiinþificã-dezvoltare tehnologicã desfãºuratã în cadrul Programului de
cercetare-dezvoltare pentru materiale DURREF Ñ cuprinzând
studii, documentaþii de execuþie ºi tehnologice, execuþii de
modele, prototipuri sau piloþi, inclusiv utilaje specializate, testãri ºi verificãri de calificare ºi agrementare tehnicã ºi con-

strucþii experimentale Ñ va fi asiguratã din bugetul
Ministerului Cercetãrii ºi Tehnologiei, destinat Programului
naþional de cercetare-dezvoltare, în condiþiile ºi cu respectarea prevederilor art. 2 din Hotãrârea Guvernului nr. 27/1994.
Art. 4. Ñ Colectivul interdisciplinar prevãzut la art. 2 se
constituie prin ordin al ministrului cercetãrii ºi tehnologiei, în
termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotãrâri.
Art. 5. Ñ Anexa la Hotãrârea Guvernului nr. 27/1994 privind aprobarea Programului naþional de cercetare-dezvoltare,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 55 bis
din 3 martie 1994, se completeazã cu poziþia 25, intitulatã
,,Program de cercetare-dezvoltare pentru materiale DURREFÒ.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul cercetãrii ºi tehnologiei,
Doru Dumitru Palade
p. Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Dan Mogoº,
secretar de stat
Bucureºti, 31 martie 1995.
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