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HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind suportarea de cãtre Ministerul Afacerilor Externe
a cheltuielilor de organizare a Reuniunii Grupului de Lucru
pentru Probleme Organizatorice al Cooperãrii Economice
a Mãrii Negre ºi a întâlnirii miniºtrilor afacerilor externe
ai statelor participante la Cooperarea Economicã a Mãrii Negre
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã organizarea în anul 1996, în România, a
Reuniunii Grupului de Lucru pentru Probleme Organizatorice al Cooperãrii
Economice a Mãrii Negre ºi a întâlnirii miniºtrilor afacerilor externe ai statelor participante la Cooperarea Economicã a Mãrii Negre.
Art. 2. Ñ Cheltuielile pentru desfãºurarea acþiunilor prevãzute la art. 1
pentru un numãr de 23 ºi, respectiv, 45 de personalitãþi strãine, se vor încadra în limitele stabilite prin normele legale în vigoare ºi se suportã de cãtre
Ministerul Afacerilor Externe prin derogare de la cap. II pct. 2 din Normele
privind organizarea în þarã a acþiunilor de protocol ºi a unor manifestãri cu
caracter cultural-ºtiinþific, precum ºi cheltuielile ce se pot efectua în acest
scop de cãtre instituþiile publice, aprobate prin Hotãrârea Guvernului
nr. 552/1991.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
p. Ministru de stat,
ministrul afacerilor externe,
Marcel Dinu,
secretar de stat
Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 2 aprilie 1996.
Nr. 217.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea plãþii cotizaþiilor la Federaþia Mondialã
a Veteranilor de Rãzboi din bugetul Ministerului Apãrãrii Naþionale
În temeiul prevederilor art. 18 lit. a) din Legea nr. 44/1994 privind
veteranii de rãzboi, precum ºi unele drepturi ale invalizilor ºi vãduvelor de
rãzboi,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Se aprobã plata cotizaþiilor restante pe anii 1994 ºi
1995, precum ºi a cotizaþiilor anuale la Federaþia Mondialã a Veteranilor de
Rãzboi, de cãtre Asociaþia Naþionalã a Veteranilor de Rãzboi, din bugetul
Ministerului Apãrãrii Naþionale.
Sumele în lei necesare pentru anii 1994, 1995 ºi 1996 vor fi asigurate
de la bugetul de stat pe anul 1996 din fondul prevãzut cu destinaþia plãþii
contribuþiilor ºi a cotizaþiilor la organisme internaþionale.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de stat,
ministrul afacerilor externe,
Teodor Viorel Meleºcanu
Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Ministrul apãrãrii naþionale,
Gheorghe Tinca
Bucureºti, 4 aprilie 1996.
Nr. 222.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 683/1992
pentru finanþarea parþialã, pe anul 1992,
a Sistemului Naþional Informatic de Evidenþã a Populaþiei
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Prevederile alineatului 2 al articolului unic din Hotãrârea
Guvernului nr. 683 din 29 octombrie 1992 pentru finanþarea parþialã, pe anul
1992, a Sistemului Naþional Informatic de Evidenþã a Populaþiei, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 298 din 24 noiembrie 1992 se
modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:
”Ministerul de Interne va rambursa suma de 1,8 miliarde lei primitã de
la Ministerul Finanþelor, sub formã de plasament din contravaloarea în lei a
creditelor externe, din cheltuielile de capital aprobate în anul 1996 în bugetul de venituri ºi cheltuieli al Ministerului de Interne.Ò
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
p. Ministru de interne,
George Ioan Dãnescu,
secretar de stat
Bucureºti, 4 aprilie 1996.
Nr. 223.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Alimentarea cu apã
a satului Mãþãu, comuna Mioarele, judeþul ArgeºÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de
investiþii ”Alimentarea cu apã a satului Mãþãu, comuna Mioarele, judeþul
ArgeºÒ, 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
Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 4 aprilie 1996.
Nr. 226.
*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Alimentarea cu apã
a satului Groºani, comuna Poienarii de Muscel, judeþul ArgeºÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de
investiþii ”Alimentarea cu apã a satului Groºani, comuna Poienarii de Muscel,
judeþul ArgeºÒ, 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
Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 4 aprilie 1996.
Nr. 227.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Mãrirea capacitãþii de alimentare
cu apã a comunei Cristian, judeþul BraºovÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de
investiþii ”Mãrirea capacitãþii de alimentare cu apã a comunei Cristian, judeþul
BraºovÒ, 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
Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 4 aprilie 1996.
Nr. 228.
*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Alimentarea cu apã potabilã
a zonei comunei Ruºii-Munþi, judeþul MureºÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de
investiþii ”Alimentarea cu apã potabilã a zonei comunei Ruºii-Munþi, judeþul
MureºÒ, cuprinºi 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
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 4 aprilie 1996.
Nr. 229.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Alimentarea cu apã
a satului Alimãneºti, comuna Izvoarele, judeþul OltÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de
investiþii ”Alimentarea cu apã a satului Alimãneºti, comuna Izvoarele, judeþul
OltÒ, 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
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 4 aprilie 1996.
Nr. 230.
*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Canalizarea comunei Cristian,
judeþul BraºovÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de
investiþii ”Canalizarea comunei Cristian, judeþul BraºovÒ, 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
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 4 aprilie 1996.
Nr. 231.
*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unor terenuri, situate în judeþul Gorj,
în patrimoniul Regiei Autonome a Lignitului Oltenia
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea, cu platã, din patrimoniul Societãþii
Comerciale ”AgroÒ Ñ S.A. Târgu Jiu în patrimoniul Regiei Autonome a
Lignitului Oltenia a terenurilor agricole în suprafaþã de 20 ha, situate în zona
Vãrsãturi-Amaradia, municipiul Târgu Jiu, judeþul Gorj, identificate potrivit anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, în vederea constituirii
ca amplasament pentru strãmutarea ºi reconstruirea gospodãriilor þãrãneºti
ce vor fi afectate de extracþia în cariere a lignitului.
Art. 2. Ñ Plata sumei de 326,4 milioane lei, reprezentând contravaloarea terenurilor transmise potrivit art. 1, calculate conform prevederilor Legii
nr. 18/1991, se face de cãtre Regia Autonomã a Lignitului Oltenia din sursele de finanþare prevãzute în capitolele de despãgubiri terenuri ºi construcþii din devizele generale ale proiectelor de execuþie pentru obiectivele
miniere.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul industriilor,
Alexandru Stãnescu
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei,
Valeriu Tabãrã
Bucureºti, 4 aprilie 1996.
Nr. 235.
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ANEXÃ

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor care se transmit în patrimoniul Regiei Autonome
a Lignitului Oltenia
Locul unde sunt situate
terenurile

Municipiul Târgu Jiu,

Persoana juridicã
de la care se transmit

Societatea Comercialã

zona Vãrsãturi-Amaradia, ”AgroÒ Ñ S.A.
judeþul Gorj

Persoana juridicã
la care se transmit

Regia Autonomã

Caracteristici
tehnice

Ð Tarlaua 190,

a Lignitului Oltenia Ð parcela A 24 18,96 ha

Târgu Jiu

Ð Tarlaua 190,
Ð parcela Pdt 22 0,17 ha
Ð Tarlaua 190,
Ð parcela Pdt 23 0,24 ha
Ð Tarlaua 190,
Ð parcela De 20 0,63 ha
TOTAL:

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unui imobil, situat în municipiul Bucureºti,
din administrarea Ministerului Sãnãtãþii
în administrarea Ministerului Învãþãmântului
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea imobilului proprietate publicã a statului, situat în Bucureºti, str. General Berthelot nr. 8, sectorul 1, compus din
construcþie ºi terenul aferent, având datele de identificare prevãzute în
anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din administrarea
Ministerului Sãnãtãþii în administrarea Ministerului Învãþãmântului.
Art. 2. Ñ Predarea-preluarea imobilului se face pe bazã de procesverbal încheiat între cele douã pãrþi, în termen de 30 de zile de la intrarea
în vigoare a acestei hotãrâri.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul sãnãtãþii,
Iulian Mincu
p. Ministrul învãþãmântului,
Romulus Pop,
secretar de stat
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu

Bucureºti, 4 aprilie 1996.
Nr. 236.

20,00 ha
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ANEXÃ

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului situat în municipiul Bucureºti, care se transmite
în administrarea Ministerului Învãþãmântului
Adresa
imobilului

Municipiul Bucureºti,

Persoana juridicã
de la care se transmite

Persoana juridicã
la care se transmite

Ministerul Sãnãtãþii

Ministerul

Ñ Clãdire formatã

Învãþãmântului

Ñ din subsol, parter

str. General Berthelot
nr. 8, sectorul 1

Caracteristici
tehnice

Ñ ºi 4 niveluri
Ñ Suprafaþa: 3.665 m2
Ñ Suprafaþa terenului:
Ñ 1.260 m2

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unei pãrþi dintr-un imobil
proprietate publicã a statului, situat în judeþul Sibiu,
în administrarea Ministerului Învãþãmântului
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea unei pãrþi din imobilul proprietate
publicã a statului, reprezentând construcþii în suprafaþã construitã desfãºuratã
de 1.105 m2 ºi terenul aferent în suprafaþã de 2.384 m2, situat în municipiul
Sibiu, bd. Victoriei nr. 2Ð4, judeþul Sibiu, din administrarea Grupului ªcolar
Agricol Sibiu, aflat în subordinea Ministerului Agriculturii ºi Alimentaþiei, în
administrarea Centrului Teritorial de Perfecþionare Profesionalã a
Reprezentanþilor Aleºi ºi a Funcþionarilor din Administraþia Publicã Localã
Sibiu, din subordinea Ministerului Învãþãmântului.
Art. 2. Ñ Predarea-preluarea pãrþii din imobilul prevãzut la art. 1 se
face la valoarea de inventar de la 31 decembrie 1995, pe bazã de protocol
încheiat între pãrþile interesate, în termen de 15 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 agriculturii ºi alimentaþiei,
Valeriu Tabãrã
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu

Bucureºti, 4 aprilie 1996.
Nr. 237.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aplicarea unor prevederi
din Hotãrârea Guvernului nr. 521/1995
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Predarea-preluarea spaþiilor comerciale ºi a depozitelor
aferente destinate, prin construcþie ºi folosinþã, promovãrii ºi difuzãrii cãrþii ºi
altor bunuri culturale, identificate potrivit anexei la Hotãrârea Guvernului
nr. 521/1995, din administrarea regiilor autonome de interes local în administrarea Casei de Presã ºi Editurã ”Cultura NaþionalãÒ, se efectueazã pânã
la data de 31 mai 1996.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul culturii,
Viorel Mãrginean
Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 4 aprilie 1996.
Nr. 238.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind stabilirea preþului minim garantat de achiziþie ºi a primei ce se acordã de la bugetul de stat
la grâul pentru panificaþie din recolta anului 1996
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Preþul minim garantat de achiziþie la grâul
pentru panificaþie din recolta anului 1996 este de 340 lei/kg
STAS, din care 40 lei/kg reprezintã prima de la bugetul de
stat pentru cantitãþile de grâu contractate ºi preluate de
agenþii economici mandataþi ai statului, conform Legii
nr. 83/1993.
Condiþia de livrare este loco producãtor, încãrcat în mijlocul de transport.
Condiþiile de calitate de bazã sunt cele prevãzute în
STAS nr. 813/1968 ºi în Hotãrârea Guvernului
nr. 735/1995.
Art. 2. Ñ Preþul minim garantat de achiziþie se majoreazã cu câte 1% pentru fiecare kilogram greutate hectolitricã în plus ºi pentru fiecare procent de umiditate ºi
corpuri strãine în minus ºi se micºoreazã cu câte 1% pen-

tru fiecare kilogram greutate hectolitricã în minus ºi pentru
fiecare procent de umiditate ºi corpuri strãine în plus faþã
de indicii calitativi de bazã.
Art. 3. Ñ Normele de acordare, utilizare ºi control ale
primelor acordate producãtorilor agricoli la grâul pentru
panificaþie, aprobate prin anexa nr. 2 la Hotãrârea
Guvernului nr. 72/1994, republicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 240 din 20 octombrie 1995, se
modificã în mod corespunzãtor.
Art. 4. Ñ Sumele aferente primei cuvenite producãtorilor
agricoli, potrivit prezentei hotãrâri, se vor aloca din bugetul
Ministerului Agriculturii ºi Alimentaþiei pe anul 1996.
Art. 5. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri
se abrogã prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 159/1995 ºi
orice alte dispoziþii contrare.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei,
Valeriu Tabãrã
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 9 aprilie 1996.
Nr. 241.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea Programului de restructurare
ºi redresare financiarã a Regiei Autonome
”Societatea Naþionalã a Cãilor Ferate RomâneÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã Programul de restructurare ºi redresare financiarã
a Regiei Autonome ”Societatea Naþionalã a Cãilor Ferate RomâneÒ, prevãzut
în anexa*) la prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Regia Autonomã ”Societatea Naþionalã a Cãilor Ferate
RomâneÒ va lua mãsuri pentru realizarea întocmai a prevederilor din programul de restructurare ºi redresare financiarã.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul transporturilor,
Aurel Novac
Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 11 aprilie 1996.
Nr. 259.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Programului de restructurare
ºi redresare financiarã a Regiei Autonome de Exploatare
a Metroului ”MetrorexÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã Programul de restructurare ºi redresare financiarã
a Regiei Autonome de Exploatare a Metroului ”MetrorexÒ, de sub autoritatea
Ministerului Transporturilor, potrivit anexei*) la prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Regia Autonomã de Exploatare a Metroului ”MetrorexÒ va lua
mãsuri pentru realizarea întocmai a prevederilor din programul de restructurare ºi redresare financiarã.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul transporturilor,
Aurel Novac
Ministru de stat,
preºedintele Consiliului
pentru Coordonare, Strategie
ºi Reformã Economicã,
Mircea Coºea
Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 16 aprilie 1996.
Nr. 271.
*) Programul de restructurare ºi redresare financiarã cuprins în anexã se va transmite
Ministerului Transporturilor ºi Ministerului Finanþelor.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL FINANÞELOR

ORDIN
pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de utilizare a mijloacelor extrabugetare
constituite în baza Hotãrârii Guvernului nr. 226/1995, la dispoziþia Ministerului Finanþelor,
din comisioanele încasate în contul serviciilor prestate pentru Societatea Comercialã
”Asigurarea RomâneascãÒ Ñ S.A. Ñ ASIROM ºi pentru alþi beneficiari
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
în baza Hotãrârii Guvernului nr. 449/1994 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Finanþelor, republicatã,
având în vedere dispoziþiile art. 3 din Hotãrârea Guvernului nr. 226/1995 privind constituirea de mijloace extrabugetare, la dispoziþia Ministerului Finanþelor, din comisioanele încasate în contul serviciilor prestate pentru Societatea
Comercialã ”Asigurarea RomâneascãÒ Ñ S.A. Ñ ASIROM ºi pentru alþi beneficiari,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Normele metodologice privind cuprinse în anexa care face parte integrantã din prezentul
modul de utilizare a mijloacelor extrabugetare constituite în ordin.
Art. 2. Ñ Direcþia generalã organizare, resurse umane
baza Hotãrârii Guvernului nr. 226/1995, la dispoziþia
ºi servicii generale va lua mãsuri pentru aplicarea în bune
Ministerului Finanþelor, din comisioanele încasate în contul condiþii a prezentului ordin.
serviciilor prestate pentru Societatea Comercialã ”Asigurarea
Art. 3. Ñ Prezentul ordin se va publica în Monitorul
RomâneascãÒ Ñ S.A. Ñ ASIROM ºi pentru alþi beneficiari, Oficial al României.
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 25 martie 1996.
Nr. 677.
ANEXÃ
NORME METODOLOGICE

privind modul de utilizare a mijloacelor extrabugetare constituite în baza Hotãrârii Guvernului nr. 226/1995,
la dispoziþia Ministerului Finanþelor, din comisioanele încasate în contul serviciilor prestate
pentru Societatea Comercialã ”Asigurarea RomâneascãÒ Ñ S.A. Ñ ASIROM ºi pentru alþi beneficiari
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale
1. Organele fiscale teritoriale ale Ministerului Finanþelor
pot presta servicii, în condiþiile legii, privind evidenþa, urmãrirea ºi încasarea veniturilor pentru Societatea Comercialã
”Asigurarea RomâneascãÒ Ñ S.A. Ñ ASIROM ºi pentru
executarea silitã a despãgubirilor în cazul pagubelor produse fondului forestier ºi vegetaþiei forestiere, precum ºi
pentru alþi beneficiari decât bugetul de stat, bugetele locale
ºi bugetele fondurilor speciale.
2. Pentru serviciile prestate, prevãzute la pct. 1,
Ministerul Finanþelor încaseazã comisioane, care se stabilesc anual prin convenþii încheiate cu Societatea
Comercialã ”Asigurarea RomâneascãÒ Ñ S.A. Ñ ASIROM,
cu Ministerul Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului, cu
Asociaþia Generalã a Vânãtorilor ºi Pescarilor Sportivi, precum ºi cu alþi beneficiari ai serviciilor respective.
3. Sumele reprezentând comisionul încasat se constituie,
conform prevederilor Legii nr. 10/1991 privind finanþele
publice, ca mijloace extrabugetare la dispoziþia Ministerului
Finanþelor prin direcþiile generale ale finanþelor publice ºi
controlului financiar de stat judeþene ºi a municipiului
Bucureºti, precum ºi a sectorului agricol Ilfov.
4. Pentru reflectarea modului de formare, administrare ºi
utilizare a mijloacelor extrabugetare, prevãzute la pct. 3, se
întocmeºte anual buget de venituri ºi cheltuieli de cãtre

direcþiile generale ale finanþelor publice ºi controlului financiar de stat judeþene ºi a municipiului Bucureºti, precum ºi
a sectorului agricol Ilfov, conform formularului-model din
anexa nr. 1 ºi de cãtre Ministerul Finanþelor conform formularului-model din anexa nr. 1a) la prezentele norme
metodologice.
CAPITOLUL II
Elaborarea ºi aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli
din mijloacele extrabugetare
1. Bugetul de venituri ºi cheltuieli din mijloacele extrabugetare se elaboreazã de cãtre direcþiile generale ale
finanþelor publice ºi controlului financiar de stat judeþene ºi
a municipiului Bucureºti, precum ºi a sectorului agricol
Ilfov, astfel:
1.1. Venituri

Veniturile se dimensioneazã pe baza elementelor din
nota de fundamentare prezentatã ca model în anexa nr. 2.
La stabilirea propunerilor se vor avea în vedere prevederile din actele normative care reglementeazã veniturile
respective, realizãrile din anii precedenþi, precum ºi sumele
restante la finele anului precedent reprezentând prime de
asigurare prin efectul legii sau alte venituri, ce urmeazã a
fi încasate în anul pentru care se elaboreazã bugetul de
venituri ºi cheltuieli din mijloace extrabugetare.
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Veniturile stabilite se înscriu în bugetul de venituri ºi
cheltuieli la capitolul 23.03 ”Veniturile instituþiilor publice ºi
activitãþile autofinanþateÒ, subcapitolul 23.03.92. ”Venituri din
comisioaneÒ.
1.2. Cheltuieli

La ”CheltuieliÒ, direcþiile generale ale finanþelor publice ºi
controlului financiar de stat judeþene ºi a municipiului
Bucureºti, precum ºi a sectorului agricol Ilfov vor prevedea:
a) cheltuielile reprezentând comisionul C.E.C., pentru
veniturile prevãzute la cap. I pct. 1, ce se vor încasa prin
C.E.C.;
b) cheltuielile cu taxele poºtale aferente primelor de asigurare ºi celorlalte sume ce vor fi expediate de cãtre organele fiscale prin poºtã;
c) sumele reprezentând cheltuieli pentru elaborarea, tipãrirea ºi asigurarea formularisticii utilizate în evidenþa, încasarea ºi urmãrirea primelor de asigurare prin efectul legii,
precum ºi a sumelor destinate altor beneficiari, în cuantum
de 0,2% din comisionul încasat, care vor fi virate la bugetul de stat, la capitolul 21.01.30 ”Alte venituri de la instituþiile publiceÒ.
Cheltuielile vor fi cuprinse la capitolul 72.03 ”Alte
acþiuniÒ, subcapitolul 16 ”Cheltuieli efectuate din comisioane
încasateÒ, potrivit clasificaþiei indicatorilor privind finanþele
publice aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul
finanþelor, nr. 1.394/1995.
1.3. Vãrsãminte la Ministerul Finanþelor

La ”Vãrsãminte la Ministerul FinanþelorÒ se va înscrie
suma care rezultã ca diferenþã între venituri ºi cheltuieli.
2. Direcþiile generale ale finanþelor publice ºi controlului
financiar de stat judeþene ºi a municipiului Bucureºti, precum ºi a sectorului agricol Ilfov, o datã cu bugetul de venituri ºi cheltuieli, întocmesc ºi lista echipamentelor ºi a
bunurilor necesare dotãrii pentru activitãþi de impozite ºi
taxe ºi pentru activitãþi de trezorerie, în limita sumelor prevãzute ca vãrsãminte la pct. 1.3, vizatã ºi de conducãtorii
Direcþiei impozite ºi taxe ºi Direcþiei trezorerie.
3. Direcþiile generale ale finanþelor publice ºi controlului
financiar de stat judeþene ºi a municipiului Bucureºti, precum ºi a sectorului agricol Ilfov, transmit Ministerului
Finanþelor Ñ Direcþia generalã organizare, resurse umane
ºi servicii generale Ñ proiectul bugetului de venituri ºi cheltuieli din mijloacele extrabugetare (formularul-model cuprins
în anexa nr. 1) ºi lista echipamentelor ºi a bunurilor necesare
dotãrii pentru activitãþi de impozite ºi taxe ºi trezorerie,
întocmite conform pct. 1 ºi 2 din prezentele norme metodologice la aceleaºi termene cu propunerile pentru proiectul
bugetului de stat.
Direcþia generalã organizare, resurse umane ºi servicii
generale analizeazã, verificã, centralizeazã propunerile din
bugetele de venituri ºi cheltuieli ºi întocmeºte proiectul
bugetului de venituri ºi cheltuieli din mijloacele extrabugetare constituite la dispoziþia Ministerului Finanþelor în baza
Hotãrârii Guvernului nr. 226/1995, conform modelului din
anexa nr. 1a), pe care îl supune spre aprobare ministrului
finanþelor.
4. Bugetul aprobat pentrul anul urmãtor, defalcat pe trimestre, se transmite, de cãtre Direcþia generalã organizare,
resurse umane ºi servicii generale, direcþiilor generale ale
finanþelor publice ºi controlului financiar de stat judeþene ºi
a municipiului Bucureºti, precum ºi a sectorului agricol Ilfov
pânã la data de 31 decembrie.

CAPITOLUL III
Execuþia bugetului de venituri ºi cheltuieli din mijloacele
extrabugetare
1. Cheltuielile din mijloacele extrabugetare se angajeazã
ºi se utilizeazã în condiþiile prevederilor Legii nr. 10/1991
privind finanþele publice, prin Ministerul Finanþelor, în
calitate de ordonator principal de credite, ºi de cãtre direcþiile generale ale finanþelor publice ºi controlului financiar de
stat judeþene ºi a municipiului Bucureºti, precum ºi a sectorului agricol Ilfov, în calitate de ordonatori secundari de
credite.
2. Veniturile reprezentând comisioane pentru serviciile
prestate se determinã astfel:
Ñ primele prin efectul legii, restante, pentru bunuri agricole ºi clãdiri urbane ºi pentru rãspundere civilã auto, încasate de organele fiscale, se vireazã în contul 50.13
”Disponibil din sumele încasate pentru ASIROMÒ, deschis la
trezorerii, sau în contul 64.91 ”Disponibil din sumele încasate pentru ASIROMÒ, deschis la unitãþile Bãncii Comerciale
Române Ñ S.A. din judeþul Mehedinþi, municipiul Bucureºti
ºi sectorul agricol Ilfov, unde nu funcþioneazã trezorerii ale
statului;
Ñ sumele reprezentând despãgubiri pentru pagubele
produse fondului forestier, vegetaþiei forestiere din afara
fondului forestier ºi economiei vânatului, încasate de organele fiscale, se vireazã în contul 50.22 ”Disponibil din sume
încasate reprezentând despãgubiri pentru pagubele produse
fondului forestier conform Legii nr. 81/1993Ò, deschis pe
seama direcþiilor generale ale finanþelor publice ºi controlului financiar de stat, iar în judeþul Mehedinþi, municipiul
Bucureºti ºi sectorul agricol Ilfov unde nu funcþioneazã trezorerii ale statului, în contul 64.75, deschis la unitãþile
Bãncii Comerciale Române Ñ S.A.
Din aceste încasãri direcþiile generale ale finanþelor
publice ºi controlului financiar de stat calculeazã lunar,
pânã cel mai târziu la data de 5 a lunii urmãtoare, comisionul cuvenit care se preia din conturile menþionate mai
sus ºi se vireazã în contul 50.03 ”Disponibil din mijloacele
extrabugetare ale ministerelor ºi instituþiilor subordonateÒ,
deschis la trezorerii, sau în contul 64.51 ”Disponibil din
activitãþi autofinanþateÒ, deschis la unitãþile Bãncii
Comerciale Române Ñ S.A. pe seama direcþiilor generale
ale finanþelor publice ºi controlului financiar de stat.
Concomitent, se vireazã ºi sumele cuvenite beneficiarilor,
menþionându-se pe documentul de platã ºi comisionul reþinut.
În contul 50.03 sau în contul 64.51, dupã caz, se încaseazã ºi comisionul obþinut din valoarea despãgubirilor realizate prin executare silitã de cãtre organele fiscale a
despãgubirilor în cazul pagubelor produse fondului forestier
ºi vegetaþiei forestiere, precum ºi de la alþi beneficiari.
3. Direcþiile generale ale finanþelor publice ºi controlului
financiar de stat judeþene ºi a municipiului Bucureºti, precum ºi a sectorului agricol Ilfov, pe bazã de documente
legale, pot efectua plãþi, în limita prevederilor aprobate, din
mijloacele extrabugetare pentru:
Ñ plata comisioanelor pentru sumele încasate prin
C.E.C., în judeþele în care nu funcþioneazã trezorerii ale
statului;
Ñ taxele poºtale aferente primelor de asigurare încasate
ºi expediate de cãtre organele fiscale prin poºtã;
Ñ virarea la bugetul de stat (capitolul 21.1.30) a cotei
de 0,2% din comisionul încasat, reprezentând cheltuieli
pentru elaborarea, tipãrirea ºi asigurarea formularisticii utilizate în evidenþa, încasarea ºi urmãrirea primelor de asigurare prin efectul legii ºi a altor sume. Virarea se
efectueazã lunar, în termen de 15 zile calendaristice de la
expirarea lunii.
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4. Direcþiile generale ale finanþelor publice ºi controlului
financiar de stat vor vira lunar, în termen de 15 zile calendaristice de la expirarea lunii, în contul Ministerului
Finanþelor 64.51 ”Disponibil din activitãþi autofinanþateÒ, deschis la Sucursala municipiului Bucureºti a Bãncii
Comerciale Române Ñ S.A., suma rezultatã ca diferenþã
între sumele încasate ºi cheltuielile efectuate, aferente
perioadei respective.
5. Sumele rãmase necheltuite la data de 31 decembrie
a fiecãrui an se reporteazã în anul urmãtor ca sold la
începutul anului.
6. Operaþiunile contabile ocazionate de aplicarea
Hotãrârii Guvernului nr. 226/1995 se vor efectua conform
anexei nr. 3 la prezentele norme metodologice ºi vor fi
raportate prin dãrile de seamã contabile.
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CAPITOLUL IV
Dispoziþii tranzitorii
Pentru anul 1996, proiectele bugetelor de venituri ºi
cheltuieli din mijloace extrabugetare (formularul-model
cuprins în anexa nr. 1) se transmit Ministerului Finanþelor
Ñ Direcþia generalã organizare, resurse umane ºi servicii
generale, pânã la data de 30 aprilie 1996.
Bugetul de venituri ºi cheltuieli din mijloacele extrabugetare, aprobat pentru anul 1996, se va transmite direcþiilor
generale ale finanþelor publice ºi controlului financiar de
stat pânã la data de 31 mai 1996.
ANEXA Nr. 1

MINISTERUL FINANÞELOR

Direcþia generalã a finanþelor publice
ºi controlului financiar de stat
Judeþul .................................................

PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI ªI CHELTUIELI

al Societãþii Comerciale ”Asigurarea RomâneascãÒ Ñ S.A. Ñ ASIROM
din mijloacele extrabugetare constituite conform Hotãrârii Guvernului nr. 226/1995
pentru anul .................
Ñ mii lei Ñ
Nr.
crt.

Denumirea indicatorilor

01 I. VENITURI Ð TOTAL
02 A. Venituri curente
03 Veniturile instituþiilor
publice ºi activitãþilor
autofinanþate
04
Venituri din comisioane
(rd. 05 + rd. 06 +
+ rd. 07 + rd. 08),
din care pentru serviciile
prestate:
05
Ñ ASIROM
06
Ñ Ministerului Apelor,
Pãdurilor ºi Protecþiei
Mediului
07
Ñ Asociaþiei Generale
a Vânãtorilor
ºi Pescarilor Sportivi
08
Ñ altor beneficiari
09 II. CHELTUIELI Ñ TOTAL
10 Alte acþiuni
11 Cheltuieli curente
13
Cheltuieli materiale
ºi servicii

Realizãrile
din anul
precedent

Codul

Total an

23.03

23.03.92

72.03.16
01
20

14 III. VÃRSÃMINTE
la Ministerul Finanþelor
(rd. 01 Ð rd. 09)
Director general,

Trim. I

Prevederi
din care:
Trim. II
Trim. III

Trim. IV
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ANEXA Nr. 1 a)
MINISTERUL FINANÞELOR

Direcþia generalã organizare,
resurse umane ºi servicii generale
Aprobat
Ministru de stat, ministrul finanþelor
BUGETUL DE VENITURI ªI CHELTUIELI

din mijloacele extrabugetare constituite conform Hotãrârii Guvernului nr. 226/1995
pentru anul ..............................
Ñ mii lei Ñ
Nr.
crt.

Denumirea indicatorilor

Codul

01 I. VENITURI Ð TOTAL
02 A. Venituri curente
03 Veniturile instituþiilor publice
ºi activitãþilor autofinanþate
04 Venituri din comisioane
(vãrsãminte de la direcþiile
generale ale finanþelor publice
ºi controlului financiar de stat)
05 II. CHELTUIELI Ð TOTAL
06 Alte acþiuni (rd. 07 + rd. 09)
07 A. Cheltuieli curente
08 Cheltuieli materiale ºi servicii
09 B. Cheltuieli de capital
10 Investiþii ale instituþiilor publice
ºi activitãþilor autofinanþate
11 III. EXCEDENT/DEFICIT
(rd. 01 Ð rd. 05)*)
12 IV. DISPONIBILITÃÞI
DIN ANUL PRECEDENT

Total an

Trim. I

Prevederi
din care:
Trim. II
Trim. III

Trim. IV

23.03.92
72.03.16
01
20
70
74

Director general,
*) Deficitul se înscrie în parantezã.
ANEXA Nr. 2*)

Direcþia generalã a finanþelor publice
ºi controlului financiar de stat
Judeþul .................................................
NOTA DE FUNDAMENTARE

a comisioanelor ce se încaseazã pentru serviciile prestate
conform Hotãrârii Guvernului nr. 226/1995 pe anul .................
Ñ mii lei Ñ
Nr.
crt.
0

Natura veniturilor
asupra cãrora
se calculeazã comisionul
1

1. Primele de asigurare prin
efectul legii, restante, la
bunuri agricole ºi clãdiri
urbane
2. Primele de asigurare
prin efectul legii, restante,
pentru rãspundere civilã
auto
3. Majorãrile de întârziere
calculate la plãþile peste
termenele legale
4. Despãgubirile silvice
realizate prin executare
silitã
5. Veniturile pentru alþi
beneficiari

Realizãrile din anul precedent
Sumele
%
Comisionul
încasate
comision
încasat
2

3

4=2x3/100

x

x

x

x

x

x

Sumele
de încasat

Propuneri
%
comision

Comisionul
cuvenit

5

6

7=5x6/100

Director general,
*) Anexa se adapteazã ºi pentru alte sume încasate prin prestarea de servicii, conform Hotãrârii Guvernului
nr. 226/1995.
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ANEXA Nr. 3

REFLECTAREA ÎN CONTABILITATE

a operaþiunilor rezultate din aplicarea Hotãrârii Guvernului nr. 226/1995
Explicaþia operaþiunii

Contul debitor

Contul creditor

La direcþiile generale ale finanþelor publice ºi controlului
financiar de stat
Ñ încasarea sumelor reprezentând comisionul Societãþii
Comerciale ”Asigurarea RomâneascãÒ Ñ S.A. Ð ASIROM
sau al altor beneficiari
Ñ plata comisioanelor C.E.C., poºtei, bãncii
Ñ virarea lunarã a sumelor reprezentând 0,2% la bugetul
de stat
Ñ virarea sumelor la organul ierarhic superior
Ñ la sfârºitul anului se închid conturile de venituri ºi cheltuieli
La Ministerul Finanþelor
Ñ încasarea sumelor virate de cãtre direcþiile generale
Ñ virarea sumelor din contul curent în contul de investiþii
Ñ înregistrarea bunurilor conform facturã-furnizor
Ñ plata furnizorului
Ñ înregistrarea mijloacelor fixe
Ñ la sfârºitul anului se închid conturile de venituri ºi cheltuieli
Ñ venitul net rezultat din anul curent se reporteazã
în anul urmãtor (operaþiunea se efectueazã dupã aprobarea
dãrii se seamã contabile anuale)

120
420

520
120

420
232
520
520

232
120
120
420

120
115
420
234.02
01
520

520
120
234.02
115
310
420

520

528

MINISTERUL FINANÞELOR

ORDIN
privind lansarea unei emisiuni de titluri de stat seria 1996 D1
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
în baza Hotãrârii Guvernului nr. 449/1994 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Finanþelor, republicatã,
în baza prevederilor art. 21 din Legea bugetului de stat pe anul 1995, nr. 22/1995 ale art. 7 din Legea
nr. 91/1993 privind datoria publicã ºi ale Convenþiei nr. 20.169/1994 încheiatã între Ministerul Finanþelor ºi Banca
Naþionalã a României,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã lansarea unei emisiuni de titluri de
stat numite certificate de trezorerie cu dobândã, seria 1996 D1,
în sumã totalã de 169.797.223.100 lei.
Valoarea nominalã poate fi majoratã funcþie de necesitãþile de finanþare din contul general al trezoreriei statului.
Art. 2. Ñ Certificatele de trezorerie cu dobândã sunt
puse în vânzare la valoarea nominalã (100%) la data de
2 mai 1996.
Art. 3. Ñ Scadenþa certificatelor de trezorerie cu
dobândã seria 1996 D1 este la 91 de zile calendaristice,
respectiv 1 august 1996.
Art. 4. Ñ Dobânda se va plãti la scadenþã, respectiv la
91 de zile ºi se va situa la nivelul ratei medii a dobânzii
pe piaþa interbancarã BUBID la 3 luni, stabilitã de Banca
Naþionalã a României pentru tranzacþiile încheiate cu 5 zile
lucrãtoare anterior datei emisiunii.
Modul de calcul al dobânzii aferente este urmãtorul:
D =

K

xix
360

91

,

în care:
D = valoarea dobânzii;
K = valoarea nominalã totalã;
i = rata dobânzii.

Art. 5. Ñ Valoarea nominalã individualã a unui certificat
de trezorerie cu dobândã este de 10 milioane lei, pentru
un numãr de 16.979 certificate de trezorerie cu dobândã
ºi de 7.223.100 lei pentru un certificat de trezorerie cu
dobândã.
Art. 6. Ñ Lansarea emisiunii de titluri de stat se face
prin subscripþie publicã. Certificatele de trezorerie cu
dobândã pot fi cumpãrate de cãtre societãþi bancare din
România în nume propriu sau în numele clienþilor lor.
Cererile de subscriere se depun la Banca Naþionalã a
României pânã cel mai târziu cu douã zile înainte de data
vânzãrii, stabilitã la art. 2, pânã la ora 12,00 a respectivei
zile.
Dupã închiderea subscrierii, Banca Naþionalã a
României va informa pe participanþi, în cel mai scurt timp,
asupra acceptãrii sau neacceptãrii, totale sau parþiale, a
cererilor depuse.
Art. 7. Ñ Plata certificatelor de trezorerie cu dobândã
subscrise se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpãrãtorului deschis la Banca Naþionalã a
României, cu suma reprezentând valoarea nominalã a certificatelor de trezorerie cu dobândã cumpãrate.
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Rãscumpãrarea certificatelor de trezorerie cu dobândã
se va face la data scadenþei, prin creditarea contului deþinãtorului cu suma reprezentând valoarea nominalã a certificatelor de trezorerie cu dobândã deþinute.
Art. 8. Ñ Certificatele de trezorerie cu dobândã nu se
emit în formã fizicã. Proprietatea asupra acestora va fi
înregistratã la Banca Naþionalã a României, iar orice schim-

bare a titularului dreptului de proprietate va fi anunþatã
acesteia în conformitate cu procedura stabilitã.
Art. 9. Ñ Prezenta emisiune nu beneficiazã de facilitãþi
fiscale.
Art. 10. Ñ Direcþia generalã creanþe ºi angajamente
interne ºi externe ale statului din Ministerul Finanþelor va
aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 18 aprilie 1996.
Nr. 855.
MINISTERUL FINANÞELOR

ORDIN
privind lansarea unei emisiuni de titluri de stat seria 1996 D2
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
în baza Hotãrârii Guvernului nr. 449/1994 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Finanþelor, republicatã,
în baza prevederilor art. 21 din Legea bugetului de stat pe anul 1995 nr. 22/1995, ale art. 7 din Legea
nr. 91/1993 privind datoria publicã ºi ale Convenþiei nr. 20.169/1994, încheiatã între Ministerul Finanþelor ºi Banca
Naþionalã a României,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1 Ñ Se aprobã lansarea unei emisiuni de titluri de
stat, numite certificate de trezorerie cu dobândã, seria 1996 D2,
în sumã totalã de 128.952.089.400 lei.
Valoarea nominalã poate fi majoratã, în funcþie de necesitãþile de finanþare, din contul general al trezoreriei statutului.
Art. 2. Ñ Certificatele de trezorerie cu dobândã sunt
puse în vânzare la valoarea nominalã (100%) la data de
10 mai 1996.
Art. 3. Ñ Scadenþa certificatelor de trezorerie cu
dobândã seria 1996 D2 este la 83 de zile calendaristice,
respectiv 1 august 1996.
Art. 4. Ñ Dobânda se va plãti la scadenþã, respectiv la
83 de zile, ºi se va situa la nivelul ratei medii a dobânzii
pe piaþa interbancarã BUBID la 3 luni, stabilitã de Banca
Naþionalã a României pentru tranzacþiile încheiate cu 5 zile
lucrãtoare anterior datei emisiunii.
Modul de calcul al dobânzii aferente este urmãtorul:
D =

K

xix
360

83

,

în care:
D = valoarea dobânzii;
K = valoarea nominalã totalã;
i = rata dobânzii.
Art. 5. Ñ Valoarea nominalã individualã a unui certificat
de trezorerie cu dobândã este de 10 milioane lei, pentru
un numãr de 12.895 certificate de trezorerie cu dobândã,
ºi de 2.089.400 lei pentru un certificat de trezorerie cu
dobândã.

Art. 6. Ñ Lansarea emisiunii de titluri de stat se face
prin subscripþie publicã. Certificatele de trezorerie cu
dobândã pot fi cumpãrate de cãtre societãþi bancare din
România în nume propriu sau în numele clienþilor lor.
Cererile de subscriere se depun la Banca Naþionalã a
României pânã cel mai târziu cu douã zile înainte de data
vânzãrii, stabilitã la art. 2, pânã la ora 12,00 a respectivei
zile.
Dupã închiderea subscrierii, Banca Naþionalã a
României va informa pe participanþi, în cel mai scurt timp,
asupra acceptãrii sau neacceptãrii, totale sau parþiale, a
cererilor depuse.
Art. 7. Ñ Plata certificatelor de trezorerie cu dobândã
subscrise se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpãrãtorului, deschis la Banca Naþionalã a
României, cu suma reprezentând valoarea nominalã a certificatelor de trezorerie cu dobândã cumpãrate.
Rãscumpãrarea certificatelor de trezorerie cu dobândã
se va face la data scadenþei, prin creditarea contului deþinãtorului cu suma reprezentând valoarea nominalã a certificatelor de trezorerie cu dobândã deþinute.
Art. 8. Ñ Certificatele de trezorerie cu dobândã nu se
emit în formã fizicã. Proprietatea asupra acestora va fi
înregistratã la Banca Naþionalã a României, iar orice
schimbare a titularului dreptului de proprietate va fi anunþatã acesteia în conformitate cu procedura stabilitã.
Art. 9. Ñ Prezenta emisiune nu beneficiazã de facilitãþi
fiscale.
Art. 10. Ñ Direcþia generalã creanþe ºi angajamente
interne ºi externe ale statului din Ministerul Finanþelor va
aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 18 aprilie 1996.
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