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GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind conþinutul, eliberarea ºi actualizarea livretului de familie
În temeiul art. 6 din Legea nr. 119/1997 privind alocaþia suplimentarã pentru familiile cu copii,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
(2) Livretul de familie se elibereazã ºi familiilor constituArt. 1. Ñ (1) Livretul de familie este documentul care
cuprinde principalele date cu privire la componenþa familiei, ite pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, la
filiaþia copiilor ºi situaþia lor juridicã faþã de reprezentanþii cererea scrisã a reprezentantului familiei, pe baza datelor
din certificatul de cãsãtorie, actele de identitate ale soþilor,
legali.
certificatele de naºtere ale copiilor, certificatul de deces al
(2) Livretul de familie este netransmisibil.
(3) Livretul de familie serveºte la acordarea drepturilor unuia dintre soþi sau copii, hotãrârile judecãtoreºti de desfacere a cãsãtoriei prin divorþ ori din documentele care
reglementate prin lege.
(4) Livretul de familie are forma ºi cuprinde rubricile atestã modificarea relaþiilor de autoritate parentalã, încredinþare sau plasament familial al copiilor ºi, dupã caz,
prevãzute în anexa nr. 1.
adopþia copiilor.
(5) Livretul de familie se tipãreºte pe hârtie de culoare
Art. 3. Ñ (1) Mama sau tatãl, care nu sunt cãsãtoriþi,
bleu ºi are în mijlocul fiecãrei file stema României.
primesc livret de familie, dacã îndeplinesc condiþiile prevã(6) Livretului de familie i se pot adãuga file suplimen- zute la art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 119/1997.
tare, al cãror model este cel stabilit în anexa nr. 1 a) sau,
Art. 4. Ñ (1) Livretul de familie se completeazã de
dupã caz, nr. 1 b), pentru situaþiile în care:
mânã, cu cernealã specialã de culoare neagrã, în limba
a) familia are mai mult de ºapte copii;
românã, folosindu-se alfabetul latin.
b) familia sau persoana a primit copii în încredinþare ori
(2) Livretul de familie se elibereazã, gratuit, de cãtre
în plasament familial, potrivit legii.
serviciul de stare civilã al consiliului local în a cãrui razã
Art. 2. Ñ (1) Livretul de familie se elibereazã cu ocazia teritorialã are domiciliul reprezentantul familiei.
oficierii cãsãtoriei ºi se semneazã de cãtre primar sau de
Art. 5. Ñ Înscrierile în livretul de familie se fac numai
de cãtre serviciul de
civilã al consiliului
local în
a
delegatul acestuia.by CVISION Technologies’ PdfCompressor.
Compression
Forstare
Evaluation
Purposes
Only

2

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 246

cãrui razã teritorialã are domiciliul reprezentantul familiei, cu
respectarea metodologiei pentru aplicarea unitarã a dispoziþiilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilã,
elaboratã de Ministerul de Interne ºi Departamentul pentru
Administraþie Publicã Localã.
Art. 6. Ñ Evidenþa livretelor de familie se asigurã de
serviciul de stare civilã al consiliului local, într-un registru
special, prevãzut la anexa nr. 2, cu termen de pãstrare
permanent.
Art. 7. Ñ În livretul de familie este interzis sã se facã
ºtersãturi, rãzuiri, prescurtãri sau adãugãri.
Art. 8. Ñ (1) Actualizarea datelor în livretul de familie
este obligatorie ºi se realizeazã, ori de câte ori este necesar, de serviciul de stare civilã al consiliului local în a cãrui
razã teritorialã are domiciliul reprezentantul familiei.
(2) Reprezentantul familiei are obligaþia sã solicite serviciului de stare civilã al consiliului local în a cãrui razã teritorialã are domiciliul, completarea livretului de familie pentru
orice situaþie apãrutã ulterior emiterii documentului, care se
referã la naºterea unui copil, decesul unei persoane din
familie, schimbarea numelui ºi/sau a prenumelui ca urmare
a divorþului soþilor, prevederilor unor hotãrâri judecãtoreºti
sau administrative care conduc la modificarea relaþiilor de
autoritate parentalã ºi altele.
Art. 9. Ñ În situaþia desfacerii cãsãtoriei prin divorþ sau
a anulãrii acesteia, livretul de familie se retrage ºi se anuleazã, eliberându-se un nou livret de familie pãrintelui
cãruia i-au fost încredinþaþi copii sau, dupã caz, ambilor
pãrinþi când aceºtia formeazã fiecare o familie împreunã cu
copiii încredinþaþi.
Art. 10. Ñ (1) În caz de pierdere, furt, deteriorare sau
distrugere, serviciul de stare civilã al consiliului local elibereazã un duplicat al livretului de familie, pe baza declaraþiei
pe propria rãspundere a reprezentantului familiei.
(2) Eliberarea unui nou livret de familie cu menþiunea
”duplicatÒ se face pe baza actelor doveditoare.
Art. 11. Ñ Reprezentantul familiei are urmãtoarele obligaþii cu privire la livretul de familie:
a) sã îl pãstreze ºi sã evite pierderea, distrugerea sau
deteriorarea;
b) sã nu îl încredinþeze persoanelor neautorizate ori sã
îl dea spre pãstrare sau în gaj;
c) sã nu facã modificãri, adãugãri sau menþiuni din proprie iniþiativã;
d) sã solicite, în scris, la serviciul de stare civilã al consiliului local din raza teritorialã de domiciliu, acordarea unui
duplicat în cazul pierderii, distrugerii sau deteriorãrii;

e) sã anunþe, în scris, în cel mult 15 zile, la serviciul de
stare civilã al consiliului local din raza teritorialã de domiciliu, schimbãrile de naturã sã conducã la modificarea dreptului la alocaþia suplimentarã pentru familiile cu copii.
Art. 12. Ñ (1) Utilizarea livretului de familie cu înscrieri
inexacte sau incomplete, precum ºi încãlcarea obligaþiilor
prevãzute la art. 11, constituie contravenþii dacã faptele nu
au fost sãvârºite în astfel de condiþii încât, potrivit legii
penale, sã constituie infracþiuni ºi se sancþioneazã cu
amendã de la 100.000 lei la 500.000 lei.
(2) La stabilirea contravenþiilor prevãzute în prezenta
hotãrâre sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind
stabilirea ºi sancþionarea contravenþiilor.
(3) Constatarea contravenþiilor ºi aplicarea sancþiunilor
se fac de cãtre primar sau de cãtre persoanele împuternicite de acesta, precum ºi de personalul oficiilor de asistenþã socialã de la direcþiile generale de muncã ºi protecþie
socialã ale judeþelor ºi, respectiv, a municipiului Bucureºti,
împuternicit prin ordin al ministrului muncii ºi protecþiei
sociale.
(4) Orice modificare sau adãugare în livretul de familie,
altele decât cele privind completarea acestuia, este interzisã ºi atrage, dupã caz, rãspunderea materialã, civilã sau
penalã a persoanelor vinovate.
(5) Livretul de familie cu date inexacte se reþine ºi se
transmite autoritãþii emitente, în vederea anulãrii, ºi se pãstreazã o perioadã de 5 ani.
Art. 13. Ñ Serviciul de stare civilã al consiliului local
are obligaþia sã asigure evidenþa livretelor de familie eliberate, conservarea ºi securitatea registrelor de eliberare a
livretelor de familie, cu respectarea normelor privind evidenþa ºi pãstrarea arhivelor.
Art. 14. Ñ Pentru anul 1997, tipãrirea livretelor de familie se asigurã de cãtre Regia Autonomã ”Administraþia
Patrimoniului Protocolului de StatÒ Ñ Sucursala poligraficã
”Bucureºtii NoiÒ.
Art. 15. Ñ Cheltuielile privind tipãrirea livretelor de familie se suportã din bugetul Ministerului Muncii ºi Protecþiei
Sociale, de la subcapitolul ”Alocaþii de stat pentru copiiÒ.
Art. 16. Ñ Pentru livretele de familie tipãrite în condiþiile
art. 14, tarifele serviciilor realizate de Regia Autonomã
”Administraþia Patrimoniului Protocolului de StatÒ Ñ
Sucursala poligraficã ”Bucureºtii NoiÒ se vor stabili, prin
negociere, de cãtre Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale,
cu avizul Oficiului Concurenþei.
Art. 17. Ñ Anexele nr. 1, 1a), 1b) ºi 2 la prezenta
hotãrâre fac parte integrantã din aceasta.

PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA
Contrasemneazã:
p. Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Norica Nicolai Clinci,
secretar de stat
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Mircea Ciumara
Ministru delegat pe lângã
primul-ministru pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului
ºi a Departamentului pentru
Administraþie Publicã Localã,
Remus Opriº
Ministru de interne,
Gavril Dejeu
p. ªeful Oficiului Concurenþei,
Constantin Prigoreanu
Bucureºti, 12 septembrie 1997.
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ANEXA Nr. 1 a)

Al optulea copil
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ANEXA Nr. 1 b)
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ANEXA Nr. 2
REGISTRU

de evidenþã a livretelor de familie eliberate
Nr.
crt.

Seria
ºi numãrul
livretului
de familie

Numele
ºi prenumele
reprezentantului
familiei

Seria
ºi numãrul
actului de
identitate

Domiciliul

Data
eliberãrii
livretului
de familie

Semnãtura
de
primire

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind scoaterea din rezervele materiale naþionale
a cantitãþii de 25.000 tone grâu pentru panificaþie pentru luna august 1997
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã scoaterea din stocurile rezervelor
materiale naþionale a cantitãþii de 25.000 tone grâu, pentru
producþia de pâine ºi produse de panificaþie în luna august
1997.
Art. 2. Ñ Vânzarea cantitãþii de grâu prevãzute la art. 1
se va face conform prevederilor art. 1 din Legea
nr. 82/1992 privind rezervele materiale naþionale, pentru
protecþia populaþiei, prin intervenþia operativã în asigurarea
cu pâine ºi produse de panificaþie.
Ministerul Agriculturii ºi Alimentaþiei va emite repartiþii
agenþilor economici autorizaþi, în conformitate cu prevederile Ordonanþei Guvernului nr. 42/1995 privind producþia de
produse alimentare destinate comercializãrii, aprobatã ºi
modificatã prin Legea nr. 123/1995.
Cantitãþile de grâu prevãzute la art. 1 vor fi livrate de
Administraþia Naþionalã a Rezervelor Materiale pe bazã de
contract încheiat cu Agenþia Naþionalã a Produselor
Agricole Ñ R.A., care va asigura livrarea acestora la agen-

þii economici, potrivit repartiþiilor emise de Ministerul
Agriculturii ºi Alimentaþiei.
Art. 3. Ñ Preþul de vânzare a cantitãþii de grâu prevãzute la art. 1 este de 943 lei/kg (cotaþie FOB Chicago din
23 iulie 1997 Ñ 130,53 USD/tonã la cursul Bãncii
Naþionale a României din 24 iulie 1997 de 7.218 lei/USD).
Cheltuielile de încãrcare-descãrcare, expediþie ºi transport se negociazã între Agenþia Naþionalã a Produselor
Agricole Ñ R.A. ºi beneficiarii grâului.
Art. 4. Ñ Cantitãþile de grâu scoase din rezervele materiale naþionale prin Hotãrârea Guvernului nr. 305/1997,
rãmase neconsumate la sfârºitul lunii iulie, se preiau în
consumul lunii august 1997, cu aplicarea prevederilor
art. 3 din prezenta hotãrâre.
Art. 5. Ñ Reîntregirea stocului rezervã de stat la produsul ”grâuÒ se face de cãtre Administraþia Naþionalã a
Rezervelor Materiale, în anul 1997, în limita sumelor încasate din valorificarea cantitãþii aprobate a fi scoasã prin
prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA
Contrasemneazã:
Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei,
Dinu Gavrilescu
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Mircea Ciumara
Administraþia Naþionalã a Rezervelor Materiale,
Constantin Dincã,
secretar de stat
Bucureºti, 12 septembrie 1997.
Nr. 514. by CVISION Technologies’
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind plata contribuþiilor voluntare, în lei, ale României la programele
ºi fondurile de dezvoltare ale O.N.U. pe anul 1997
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã plata contribuþiilor voluntare, în
lei, ale României la programele ºi fondurile de dezvoltare ale O.N.U. pe anul 1997, în sumã de 586.800 mii
lei, stabilite pe categorii de programe ºi fonduri, con-

form anexei care face parte integrantã din prezenta
hotãrâre.
Art. 2. Ñ Suma se suportã din creditele bugetare aprobate Ministerului Afacerilor Externe pe anul 1997.

PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA
Contrasemneazã:
p.Ministru de stat,
ministrul afacerilor externe,
Lazãr Comãnescu,
secretar de stat
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Mircea Ciumara

Bucureºti, 12 septembrie 1997.
Nr. 515.

ANEXÃ
CONTRIBUÞIILE VOLUNTARE, ÎN LEI, ALE ROMÂNIEI

la programele ºi fondurile de dezvoltare ale O.N.U.
pe anul 1997
Nr.

Programul

Contribuþia pe anul 1997

crt.

(fondul de dezvoltare) al O.N.U.

Ñ lei Ñ

1.

Programul Naþiunilor Unite pentru Dezvoltare (P.N.U.D.)

2.

Fondul Naþiunilor Unite pentru Populaþie (F.N.U.A.P.)

3.

Fondul Naþiunilor Unite pentru Copii (U.N.I.C.E.F.)

4.

Fondul pentru Dezvoltare Industrialã Ñ O.N.U.D.I. (F.D.I.)

7.702.500

5.

Programul Naþiunilor Unite pentru Mediu (P.N.U.E.)

5.136.875

6.

Fondul Naþiunilor Unite pentru Combaterea Drogurilor

2.221.875

7.

Fondul O.N.U. pentru ªtiinþã ºi Tehnologie în Folosul Dezvoltãrii

2.962.500

8.

Centrul Naþiunilor Unite pentru Aºezãri Umane (Habitat)

2.185.000

9.

Centrul de Informare ºi Documentare O.N.U. la Bucureºti
TOTAL:

330.105.000
5.184.375
10.516.875

220.785.000
586.800.000
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea propunerii de concesionare ºi a caietului de sarcini
al concesionãrii pentru un teren situat în Portul Constanþa
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã propunerea de concesionare a
terenului în suprafaþã de 13.000 m 2 , cu platformã de
macadam ºi cale feratã, situat în zona danelor 102Ð103
din Portul Constanþa, identificat potrivit anexei nr. 1, aflat
în administrarea Regiei Autonome ”Administraþia Portului
ConstanþaÒ, precum ºi caietul de sarcini al concesionãrii
prevãzut în anexa nr. 2.

Durata concesiunii este de 20 de ani ºi are ca scop
construirea unui terminal de descãrcare, stocare ºi reexpediere a bitumului.
Art. 2. Ñ Anexele nr. 1*) ºi 2**) fac parte integrantã din
prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA
Contrasemneazã:
Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Mircea Ciumara
Bucureºti, 12 septembrie 1997.
Nr. 527.
*) Anexa nr. 1 se va transmite persoanelor juridice interesate, prin grija Regiei Autonome ”Administraþia Portului ConstanþaÒ.
**) Caietul de sarcini al concesionãrii va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
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