Anul IX Ñ Nr. 277

PARTEA

I

LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE

Miercuri, 15 octombrie 1997

SUMAR
Nr.
15.

598.

600.
602.
606.

636.
644.

Pagina
DECIZII
Ñ Decizie privind asigurarea conducerii Senatului
în perioada 14Ð16 octombrie 1997 ........................
HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
Ñ Hotãrâre pentru modificarea anexei nr. 1 la
Hotãrârea Guvernului nr. 185/1994 privind acordarea alocaþiei de hranã zilnice pentru personalul navigant ºi auxiliar îmbarcat pe nave............................
Ñ Hotãrâre privind suplimentaraa bugetului
Ministerului Turismului pe anul 1997 pentru acþiuni
de promovare turisticã ..............................................
Ñ Hotãrâre privind organizarea reuniunii Grupului
de lucru al Cooperãrii Economice a Mãrii Negre pe
problemele cooperãrii în domeniul turismului..........
Ñ Hotãrâre pentru aprobarea Metodologiei privind
constituirea ºi acordarea unor stimulente personalului din aparatul propriu al Ministerului Muncii ºi
Protecþiei Sociale ºi din unitãþile subordonate........
Ñ Hotãrâre privind aprobarea Programului cercetãrilor statistice pe anul 1997 ..................................
Ñ Hotãrâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiþii ”Îmbunãtãþirea

1

Nr.

645.

646.
2
3

647.

3
648.
4Ð5
6Ð13

649.

Pagina
alimentãrii cu apã a oraºului Baia Sprie, judeþul
MaramureºÒ ................................................................
Ñ Hotãrâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiþii ”Reþele de distribuþie gaze naturale cu presiune redusã în comuna
Suatu, cu localitãþile aparþinãtoare, judeþul ClujÒ ....
Ñ Hotãrâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiþii ”Înfiinþare distribuþie de gaze naturale în satele comunei Stremþ,
judeþul AlbaÒ...............................................................
Ñ Hotãrâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiþii ”Reþele de distribuþie gaze naturale cu presiune redusã în comuna
Mociu, cu localitãþile aparþinãtoare, judeþul ClujÒ ....
Ñ Hotãrâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiþii ”Înfiinþare distribuþie de gaze naturale, oraºul Cehu Silvaniei,
judeþul SãlajÒ..............................................................
Ñ Hotãrâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiþii ”Reþele de distribuþie gaze naturale cu presiune redusã în comuna
Cãmãraºu, cu localitãþile aparþinãtoare, judeþul ClujÒ

DECIZII
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
SENATUL

DECIZIE
privind asigurarea conducerii Senatului
în perioada 14Ð16 octombrie 1997
În conformitate cu art. 26 din Regulamentul Senatului,
Preºedintele Senatului d e c i d e :
Articol unic. Ñ Pe perioada absenþei din þarã a preºedintelui Senatului,
14Ð16 octombrie 1997, conducerea Senatului va fi asiguratã de domnul
senator Cristian Dumitrescu, vicepreºedinte al Senatului.
PREªEDINTELE SENATULUI

PETRE ROMAN
Bucureºti, 14 octombrie 1997.
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HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotãrârea Guvernului
nr. 185/1994 privind acordarea alocaþiei de hranã zilnice
pentru personalul navigant ºi auxiliar îmbarcat pe nave
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Anexa nr. 1 la Hotãrârea Guvernului nr. 185/1994 privind acordarea alocaþiei de hranã zilnice pentru personalul navigant ºi auxiliar îmbarcat pe nave, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 113 din 4 aprilie 1994, cu modificãrile ulterioare, se modificã ºi se înlocuieºte cu anexa la prezenta hotãrâre.
PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA
Contrasemneazã:
Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Mircea Ciumara
Ministrul muncii ºi
protecþiei sociale,
Alexandru Athanasiu
Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu
Bucureºti, 6 octombrie 1997.
Nr. 598.

ANEXÃ

ALOCAÞIILE DE HRANÃ ZILNICE

pentru personalul navigant ºi auxiliar îmbarcat pe nave
Categoriile de nave
ºi de personal

Nr. de calorii/
om/zi

Ñ lei/zi Ñ

1. Nave maritime de transport mãrfuri ºi cãlãtori, nave maritime de cercetare, tancuri petroliere, de transport fluvial, platforme de foraj ºi extracþie maritimã, nave de pescuit maritim,
nave fluviale cu propulsie de transport mãrfuri ºi cãlãtori,
tancuri propulsate de bunkeraj, drãgi fluviale ºi maritime,
ºalande, macarale autopropulsate ºi nepropulsate, ºlepuri,
ceamuri, remorchere portuare ºi pilotine

4.400

30.000

2. Restul navelor ºi corpurilor plutitoare nespecificate la pct. 1,
nave de orice categorie, pe timpul cât sunt în conservare,
pe timpul iernatului, pe timpul construcþiei ºi reconstrucþiei în
þarã

4.000

28.000

3. Scafandri

4.800

32.000
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Turismului
pe anul 1997 pentru acþiuni de promovare turisticã
În baza art. 30 din Legea bugetului de stat pe anul 1997 nr. 72/1997 ºi a Ordonanþei Guvernului nr. 14/1997 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 1997,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã suplimentarea bugetului Ministerului
Turismului, pe anul 1997, cu suma de 9.000 milioane lei
din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului,
pentru finanþarea acþiunilor de promovare turisticã a
României.
Art. 2. Ñ Ministerul Finanþelor ºi Ministerul Turismului
vor lua mãsurile corespunzãtoare pentru efectuarea opera-

þiunilor care decurg din prevederile prezentei hotãrâri, precum ºi pentru controlul destinaþiei fondurilor suplimentate.
Art. 3. Ñ Ministerul Finanþelor este autorizat sã introducã modificãrile corespunzãtoare care decurg din prezenta hotãrâre în structura bugetului de stat pe anul
1997.

PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA
Contrasemneazã:
Ministrul turismului,
çkos Birtalan
Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Mircea Ciumara
Bucureºti, 6 octombrie 1997.
Nr. 600.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind organizarea reuniunii Grupului de lucru al Cooperãrii Economice a Mãrii Negre
pe problemele cooperãrii în domeniul turismului
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã organizarea, în perioada 20Ñ21
noiembrie 1997, în România, a reuniunii Grupului de lucru
al Cooperãrii Economice a Mãrii Negre pe problemele cooperãrii în domeniul turismului.
Art. 2. Ñ Finanþarea acþiunii prevãzute la art. 1 se asigurã prin suplimentarea bugetului Ministerului Turismului pe
anul 1997 cu suma de 167 milioane lei din Fondul de
rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului.

Art. 3. Ñ Utilizarea sumei prevãzute la art. 2 se va
face cu respectarea prevederilor legale.
Art. 4. Ñ Ministerul Finanþelor este autorizat sã introducã
modificãrile corespunzãtoare, prevãzute la art. 2, în bugetul
Ministerului Turismului ºi în bugetul de stat pe anul 1997.
Art. 5. Ñ Sumele rãmase disponibile, dupã decontarea
cheltuielilor efective, vor fi restituite la Fondul de rezervã
bugetarã la dispoziþia Guvernului.

PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA
Contrasemneazã:
Ministrul turismului,
çkos Birtalan
p. Ministru de stat,
ministrul afacerilor externe,
Lazãr Comãnescu,
secretar de stat
Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Mircea Ciumara
Bucureºti, 6 octombrie 1997.
Nr. 602.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea
ºi acordarea unor stimulente personalului din aparatul
propriu al Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale
ºi din unitãþile subordonate
În temeiul art. 56 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 1997
nr. 72/1997, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din
29 aprilie 1997,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã Metodologia privind constituirea ºi acordarea unor
stimulente personalului din aparatul propriu al Ministerului Muncii ºi Protecþiei
Sociale ºi din unitãþile subordonate, prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Prezenta hotãrâre intrã în vigoare la data de întâi a lunii
urmãtoare datei publicãrii ei în Monitorul Oficial al României.
PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA
Contrasemneazã:
Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Mircea Ciumara
Ministrul muncii
ºi protecþiei sociale,
Alexandru Athanasiu
Bucureºti, 6 octombrie 1997.
Nr. 606.

ANEXÃ
METODOLOGIA

privind constituirea ºi acordarea unor stimulente personalului din aparatul propriu
al Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale ºi din unitãþile subordonate
I. Constituirea fondurilor de stimulente
Art. 1. Ñ (1) Fondurile de stimulente ale personalului din
aparatul propriu al Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale
ºi din unitãþile subordonate se constituie, lunar, astfel:
a) prin reþinerea unei cote de 3% din veniturile suplimentare încasate, ca urmare a controalelor efectuate, peste
nivelul veniturilor declarate ºi al obligaþiilor asumate de plãtitori faþã de bugetul asigurãrilor sociale de stat;
b) prin reþinerea unei cote de 3% din veniturile încasate
la bugetul asigurãrilor sociale de stat, prin aplicarea modalitãþilor de executare silitã prevãzute de Ordonanþa
Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanþelor bugetare, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 108/1996, cu
modificãrile ulterioare.
(2) Veniturile suplimentare prevãzute la alin. (1) lit. a)
cuprind:
a) sumele încasate din cele identificate suplimentar în
cursul execuþiei, peste obligaþiile de platã declarate sau
înregistrate de contribuabili în contabilitatea proprie ca
datorate bugetului asigurãrilor sociale de stat drept diferenþe de contribuþii:
Ñ contribuþia de asigurãri sociale de stat;

Ñ contribuþiile de 1%, respectiv de 5%, pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de ºomaj;
Ñ contribuþia de 3% pentru pensia suplimentarã;
Ñ contribuþiile de 2Ñ4% pentru Fondul de pensii ºi asigurãri sociale ale agricultorilor;
b) sumele încasate, reprezentând penalitãþi aplicate asupra sumelor reþinute ºi nevirate de cãtre plãtitorii de salarii
ai obligaþiilor bugetare, calculate ºi reþinute prin stopaj la
sursã din drepturile salariale respective;
c) sumele încasate potrivit Legii nr. 1/1991 privind protecþia socialã a ºomerilor ºi reintegrarea lor profesionalã,
republicatã în anul 1994, modificatã ºi completatã prin
Legea nr. 65/1997, reprezentând penalitãþi pentru nerespectarea condiþiilor în care s-au acordat credite în condiþii
avantajoase pentru crearea ºi dezvoltarea întreprinderilor
mici ºi mijlocii sau a unitãþilor cooperatiste;
d) sumele încasate, reprezentând contribuþii la bugetul
asigurãrilor sociale de stat, pentru salariaþii cu care s-a
încheiat convenþie civilã în loc de contract individual de
muncã, potrivit legii;
e) sumele încasate, reprezentând contribuþii la bugetul
asigurãrilor sociale de stat, pentru diferenþa de salariu
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acordatã în urma controlului, în vederea asigurãrii punerii
în platã a salariului de bazã minim pe þarã.
(3) Veniturile încasate la bugetul asigurãrilor sociale de
stat prin aplicarea modalitãþilor de executare silitã prevãzute
de Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996, prevãzute la alin. (1)
lit. b), cuprind contribuþii, penalitãþi, majorãri de întârziere,
recuperate de la:
Ñ debitor;
Ñ unitatea bancarã unde debitorul îºi pãstreazã disponibilitãþile bãneºti;
Ñ orice terþ, persoanã fizicã sau juridicã, care deþine
veniturile debitorului;
Ñ orice terþ, persoanã fizicã sau juridicã, ca urmare a
valorificãrii bunurilor mobile ºi/sau imobile ale debitorului;
Ñ orice terþ, persoanã fizicã sau juridicã, care se angajeazã, printr-un angajament de platã sau act de garanþie,
sã achite în locul debitorului sau alãturi de acesta debitul
pentru care s-a început executarea silitã.
Se considerã sume încasate prin executare silitã sumele
încasate dupã începerea procedurii de executare silitã prin
comunicarea somaþiei, în condiþiile legii, însoþitã de copia
titlului executoriu.
Art. 2. Ñ Din fondurile de stimulente constituite la nivelul direcþiilor generale de muncã ºi protecþie socialã teritoriale potrivit art. 1, o cotã de 10% se vireazã Ministerului
Muncii ºi Protecþiei Sociale.
II. Utilizarea fondurilor de stimulente
Art. 3. Ñ (1) Principalele criterii de repartizare pe salariaþi a stimulentelor sunt:
Ñ contribuþia adusã în activitatea de identificare, urmãrire, încasare ºi atragere de venituri la bugetul asigurãrilor
sociale de stat;
Ñ contribuþia personalã la identificarea debitorului ºi a
modalitãþilor optime de încasare a debitelor;
Ñ contribuþia adusã la introducerea ºi aplicarea corectã
a procedurii de executare silitã;
Ñ contribuþia efectivã în activitatea de valorificare a
bunurilor rezultate prin aplicarea procedurii de executare
silitã;
Ñ contribuþia la protejarea fondurilor bugetului asigurãrilor sociale de stat, administrate de Ministerul Muncii ºi
Protecþiei Sociale, prin depistarea cheltuielilor efectuate
nelegal sau neeconomicos ºi recuperarea sumelor plãtite
necuvenit ºi a altor pagube aduse acestor fonduri;
Ñ contribuþia la iniþierea ºi elaborarea actelor normative,
care sã asigure o mai bunã gestionare a bugetului asigurãrilor sociale de stat;
Ñ aportul la asigurarea condiþiilor de desfãºurare a activitãþii de aplicare a legislaþiei în vigoare, referitoare la atragerea de venituri la bugetul asigurãrilor sociale de stat ºi la
utilizarea acestor fonduri în strictã concordanþã cu prevederile legii;
Ñ competenþa profesionalã multiplã, spirit de iniþiativã ºi
disponibilitate la îndeplinirea unor sarcini suplimentare atribuþiilor postului.
(2) Cuantumul lunar al stimulentelor individuale poate fi
de cel mult un salariu de bazã lunar.
Art. 4. Ñ (1) Fondul de stimulente constituit la nivelul
direcþiilor generale de muncã ºi protecþie socialã teritoriale,
potrivit art. 1, dupã virarea cotei de 10%, prevãzutã la
art. 2, ºi dupã deducerea sumei aprobate de conducerea
ministerului drept stimulent directorilor generali, se reparti-
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zeazã pe compartimentele direcþiilor generale de muncã ºi
protecþie socialã de cãtre conducãtorii acestora.
(2) Fondul de stimulente pentru personalul din aparatul
propriu al Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale, rezultat
potrivit art. 2, se repartizeazã pe departamentele ministerului de cãtre ministrul muncii ºi protecþiei sociale.
Art. 5. Ñ Aprobarea stimulentelor nominale se face de
cãtre:
a) ministrul muncii ºi protecþiei sociale, pentru:
Ñ directorii generali, directorii generali adjuncþi, directorii
ºi directorii adjuncþi ai direcþiilor generale ºi direcþiilor din
minister, subordonate ministrului muncii ºi protecþiei sociale,
ºi pentru consilierii ministrului;
Ñ directorii generali, directorii generali adjuncþi, directorii
ºi directorii adjuncþi ai celorlalte direcþii generale ºi direcþii
din minister, asimilaþii acestora, ºi consilierii secretarilor de
stat, la propunerea secretarilor de stat coordonatori;
Ñ celelalte categorii de personal din aparatul propriu al
ministerului, la propunerea directorilor generali ºi a directorilor, cu acordul secretarilor de stat coordonatori, dupã caz;
Ñ directorii generali de la direcþiile generale de muncã
ºi protecþie socialã teritoriale, la propunerea secretarilor de
stat coordonatori;
b) directorii generali de la direcþiile generale de muncã
ºi protecþie socialã teritoriale, pentru salariaþii acestor unitãþi, la propunerea ºefilor de compartimente.
Art. 6. Ñ (1) Stimulentele atribuite sunt supuse impozitãrii, potrivit legii.
(2) Stimulentele nu fac parte din salariul de bazã, nu se
suportã din fondul de salarii, iar asupra lor nu se calculeazã C.A.S., contribuþia pentru constituirea Fondului pentru
plata ajutorului de ºomaj ºi contribuþia pentru pensia suplimentarã.
Art. 7. Ñ Fondurile de stimulente, constituite în conformitate cu prevederile prezentei metodologii, rãmase neutilizate la 31 decembrie 1997, dupã acordarea stimulentelor
pe ultima lunã a anului 1997, se vireazã la bugetul asigurãrilor sociale de stat în anul 1998.
Art. 8. Ñ Ministrul muncii ºi protecþiei sociale poate
aproba redistribuirea unor fonduri de stimulente între subunitãþile subordonate, precum ºi între minister ºi acestea.
Art. 9. Ñ Plata stimulentelor aprobate se face, de
regulã, în cursul fiecãrei luni, pentru luna expiratã, sau în
lunile urmãtoare.
Art. 10. Ñ Sumele incluse în fondul de stimulente, în
mod necuvenit, prin nerespectarea prevederilor legale, vor fi
deduse din fondul de stimulente constituit în perioadele
urmãtoare ºi vor fi virate, împreunã cu eventualele penalitãþi, la bugetul asigurãrilor sociale de stat.
Art. 11. Ñ Evidenþierea în contabilitate a fondurilor de
stimulente se efectueazã potrivit normelor contabile emise
de Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale, avizate de
Ministerul Finanþelor.
Art. 12. Ñ Personalul însãrcinat cu exercitarea controlului financiar preventiv din cadrul fiecãrei unitãþi aparþinând
Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale are obligaþia de a
verifica corecta constituire ºi utilizare a fondurilor de stimulente ºi de a nu permite constituirea ºi, dupã caz, plata
sumelor care nu se încadreazã în prezenta metodologie,
informând despre aceasta conducerea ierarhic superioarã.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea Programului cercetãrilor statistice pe anul 1997
În temeiul art. 7 din Ordonanþa Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii publice, republicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 23 martie 1994,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã Programul cercetãrilor statistice pe
anul 1997 al Comisiei Naþionale pentru Statisticã, prezentat în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Cheltuielile necesare pentru realizarea cercetãrilor statistice incluse în Programul de cercetare statisticã

pe anul 1997 se acoperã din bugetul Comisiei Naþionale
pentru Statisticã, alocat pe anul 1997.
Art. 3. Ñ Comisia Naþionalã pentru Statisticã poate executa ºi alte lucrãri statistice în afara celor cuprinse în programul sãu de activitate pe anul 1997, în condiþiile
prevederilor art. 17 din Ordonanþa Guvernului nr. 9/1992,
republicatã.

PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA
Contrasemneazã:
Preºedintele Comisiei Naþionale
pentru Statisticã,
Pavel Wagner
Ministru de stat,
ministrul reformei,
Ulm Spineanu
Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Mircea Ciumara
Bucureºti, 6 octombrie 1997.
Nr. 636.
ANEXÃ

PROGRAMUL CERCETÃRILOR STATISTICE PE ANUL 1997

I. Cercetãri statistice privind evoluþia economico-socialã a României
Nr.
crt.
0

Denumirea lucrãrii

Profilul lucrãrii

Termenul

1

2

3

A. Cercetãri anuale
Lucrãri de sintezã
1. Principalii indicatori economico-sociali
în anul 1996
2. Produsul intern brut pe anul 1996:
Ñ date estimate
Ñ date provizorii
3. Starea socialã ºi economia României
în anul 1996
4. Conturile naþionale pe anul 1995:
Ñ versiunea semidefinitivã
Ñ versiunea definitivã
5. Evoluþia populaþiei ºi a situaþiei demografice
din România în perioada 1991Ñ1996

total, judeþe, ramuri,
forme de proprietate
total,
forme de proprietate,
ramuri, utilizãri finale
Ñ
total,
forme de proprietate,
sectoare instituþionale,
ramuri
Ñ

Statistica populaþiei, statistica socialã ºi a calitãþii vieþii
6. Miºcarea naturalã ºi migratorie a populaþiei
total, judeþe, medii
în anul 1996

februarie

februarie
octombrie
octombrie

august
decembrie
iulie

1 iunie
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0

1

7. Numãrul mediu al salariaþilor, fondul de salarii
ºi câºtigurile salariale medii pe ramuri
ºi categorii de salariaþi în anul 1996
8. Efectivul salariaþilor din economia naþionalã
la 31 decembrie 1996
9. Costul forþei de muncã în anul 1996
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

2

3

total, ramuri,
forme de proprietate

total, ramuri, sexe,
forme de proprietate
total, ramuri,
forme de proprietate
Balanþa forþei de muncã în anul 1996
total, ramuri,
forme de proprietate
Populaþia activã ºi inactivã, populaþia ocupatã, total, grupe de vârste,
ºomajul în anul 1996
sexe, medii,
statut profesional,
ramuri, forme
de proprietate
Numãrul pensionarilor, fondul de pensii
total, judeþe,
ºi pensia medie lunarã în anul 1996
categorii de pensii
Repartizarea salariaþilor pe grupe de salarii
grupe de salarii,
ºi salariile pe ocupaþii, în luna
ramuri,
octombrie 1996
forme de proprietate
Începutul anului ºcolar 1996/1997
total, judeþe,
forme de proprietate
Sfârºitul anului ºcolar 1996/1997
total, judeþe,
forme de proprietate
Activitatea culturalã în anul 1996
total, judeþe,
forme de proprietate
Activitatea bibliotecilor naþionale, publice
total, judeþe,
ºi universitare în anul 1996
forme de proprietate
Activitatea sanitarã în anul 1996
total, judeþe,
forme de proprietate
Rezultatele activitãþii de asistenþã socialã
total
în anul 1996

7

30 iunie
1 iunie
31 iulie
1 septembrie
30 iunie

25 martie
martie
ianuarieÑfebruarie
decembrie
25 aprilie
25 aprilie
25 aprilie
28 aprilie

Statistica ramurilor economiei naþionale
IndustrieÑConstrucþii
20. Indicii producþiei industriale în anul 1996
21. Producþia fizicã industrialã realizatã
în anul 1996
22. Valoarea producþiei industriale în anul 1996
23. Resursele energetice ºi utilizarea acestora,
balanþa energeticã ºi structura
utilajului energetic în anul 1996
24. Investiþii ºi mijloace fixe puse în funcþiune
în anul 1996
25. Valoarea lucrãrilor de construcþii realizatã
pe categorii de obiecte ºi lucrãri în anul 1996
26. Construcþii de locuinþe în anul 1996
27. Fondul de locuinþe la 31 decembrie 1996

Agriculturã
28. Balanþa principalelor produse agricole
la producãtori în anul 1996
29. Valoarea producþiei agricole în anul 1996
30. Parcul de tractoare ºi principalele maºini
ºi utilaje agricole la sfârºitul anului 1996
31. Efectivele de animale la 31 decembrie 1996

total, ramuri
total produs,
forme de proprietate
total, ramuri,
forme de proprietate
total, ramuri

29 ianuarie
14 iulie
15 septembrie
25 august

total, ramuri,
15 septembrie
surse de finanþare,
forme de proprietate
total, moduri de execuþie, 15 septembrie
forme de proprietate
total, medii, judeþe,
24 aprilie
forme de proprietate
total, medii,
31 martie
judeþe ºi localitãþi,
forme de proprietate
total,
forme de proprietate
total,
forme de proprietate,
judeþe
total, forme de proprietate,
judeþe
total, forme de proprietate,
judeþe

25 iunie
8 iulie
17 iunie
25 martie
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32. Producþia animalã în anul 1996
33. Ancheta privind efectivele de animale
ºi producþia animalã din gospodãriile
populaþiei la 30 iunie 1997*)
Silviculturã
34. Fondul forestier în anul 1996
35. Producþia unitãþilor silvice în anul 1996
36. Masa lemnoasã pusã în circuitul economic
ºi suprafaþa din fondul forestier parcursã
cu tãieri în anul 1996
37. Lucrãri de culturã ºi refacere a pãdurilor, a
terenurilor degradate ºi a altor terenuri din
afara fondului forestier în anul 1996
Mediul înconjurãtor
38. Cheltuieli pentru protecþia mediului
în anul 1996
39. Calitatea aerului în unele localitãþi
în anul 1996
40. Emisii de gaze cu efect de serã
în anul 1995**)
Comerþ interior ºi servicii comerciale
41. Comerþul cu amãnuntul ºi cu ridicata
în anul 1996
42. Servicii comerciale în anul 1996
Preþuri
43. Indicele preþurilor de consum în anul 1996
44. Indicii preþurilor producþiei industriale
în anul 1996
Transporturi ºi comunicaþii
45. Mijloace de transport existente în inventar
la 31 decembrie 1996
46. Lungimea cãilor de transport
la 31 decembrie 1996
47. Accidente de circulaþie rutierã în anul 1996
48. Mijloace ºi activitãþi de comunicaþii (poºtã,
telecomunicaþii, radiocomunicaþii),
în anul 1996
49. Activitãþile de utilitate publicã, de interes
local în anul 1996
Turism
50. Capacitatea de cazare turisticã existentã
la 31 iulie 1997

Cercetare-dezvoltare
51. personalul ºi rezultatele economico-financiare
ale unitãþilor specializate de cercetaredezvoltare ºi proiectare în anul 1996
(inclusiv activitatea unitãþilor cu colective
specializate de cercetare-dezvoltare)***)

2

3

total, forme de proprietate, 25 martie
judeþe
Ñ
15 septembrie

total, deþinãtori,
forme de proprietate,
judeþe
total, judeþe
total, judeþe
total, judeþe

total, judeþe, ramuri

26 februarie
26 februarie
17 martie
20 martie

15 septembrie

localitãþi

30 aprilie

total

25 august

total, activitãþi,
forme de proprietate
tipuri, activitãþi,
forme de proprietate
total, principalele
grupe de mãrfuri
ºi servicii
total, sectoare, ramuri,
activitãþi
total, tipuri de transport,
forme de proprietate
total, judeþe, tipuri de cãi
de transport
total, judeþe
total, judeþe
total, judeþe, localitãþi,
tipuri de activitãþi,
forme de proprietate
total, pe zone turistice,
categorii de unitãþi,
judeþe,
forme de proprietate
total, categorii de unitãþi,
surse de finanþare,
categorii de cheltuieli,
tipuri de programe,
forme de proprietate

***) În colaborare cu Ministerul Agriculturii ºi Alimentaþiei.
***) În colaborare cu Ministerul Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului.
***) În colaborare cu Ministerul Cercetãrii ºi Tehnologiei.

15 septembrie
15 septembrie

29 ianuarie
17 martie

16 iunie
15 aprilie
16 iunie
16 iunie
30 iunie

31 octombrie

18 august
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Denumirea
lucrãrii

Periodicitatea

Profilul
lucrãrii

Termenul

1

2

3

4

B. Cercetãri infraanuale
Lucrãri de sintezã
1. Principalii indicatori economico-sociali

lunar

2. Conjunctura economicã în industria
prelucrãtoare, construcþii ºi comerþ
3. Conturi naþionale trimestriale
(calcule experimentale)
Statistica populaþiei, statistica socialã
ºi a calitãþii vieþii
4. Populaþia la:
o
Ñ 1 ianuarie 1997
Ñ 1 iulie 1997
5. Populaþia la:
o
Ñ 1 ianuarie 1997
Ñ 1 iulie 1997
6. Câºtigurile salariale, indicii
câºtigului salarial mediu
nominal net
7. Miºcarea salariaþilor ºi utilizarea
timpului de lucru din industrie,
construcþii ºi transporturi
8. Numãrul mediu al salariaþilor,
câºtigurile ºi veniturile salariale
în semestrul I 1997
9. Numãrul pensionarilor,
fondul de pensii ºi pensia
medie lunarã
10. Ancheta asupra forþei de muncã
în gospodãriile populaþiei Ñ AMIGO*)
11. Ancheta integratã în gospodãrii AIG*)

12. Ancheta pentru actualizarea
”Eºantionului Multifuncþional
de Zone TeritorialeÒ (EMZOT)*)

trimestrial

total, judeþe,
ramuri
Ñ

L + 26
T + 25

trimestrial

Ñ

T + 95

singurã datã

municipii, oraºe,
comune, sexe

mai
noiembrie

singurã datã

vârste, sexe,
judeþe, categorii
de localitãþi
total, ramuri

mai
noiembrie

lunar

L + 23

trimestrial

ramuri,
forme de proprietate

T + 40

semestrial

ramuri,
forme de proprietate

S + 45

trimestrial

total,
categorii de pensii,
judeþe
total,
forme de proprietate,
populaþia ocupatã,
salariaþi
total populaþie,
patroni, salariaþi,
þãrani, pensionari,
ºomeri
Ñ

trimestrial

semestrial

o singurã datã

T + 45
T + 80

mai
octombrie
decembrie

Statistica ramurilor economiei naþionale
Industrie Ñ Construcþii
13. Producþia principalelor materii prime,
decadal
materiale, combustibili, energie,
produse ºi bunuri de consum
14. Producþia principalelor produse
lunar
industriale ºi indicii producþiei industriale
15. Valoarea producþiei industriale,
contractele economice, efectivul
de salariaþi din activitatea industrialã,
indicii productivitãþii muncii orare
ºi gradul de utilizare a timpului
de lucru în industrie
16. Investiþii ºi mijloace fixe puse
în funcþiune; construcþii de locuinþe

lunar

trimestrial

total produs

a 3-a zi

total produs,
ramuri, forme
de proprietate
total, ramuri,
forme
de proprietate

L + 22

total, ramuri, forme
de proprietate

L + 22

T + 45

*) Pentru culegerea datelor de la gospodãriile populaþiei ºi pentru actualizarea bazei de sondaj, Comisia
Naþionalã pentru Statisticã poate sã utilizeze agenþi statistici în calitate de colaboratori, în raport cu necesitãþile fiecãrei
anchete, cu respectarea prevederilor Legii nr. 40/1991, republicatã. În categoria de colaboratori intrã atât anchetatorii
sociali, cât ºi gospodãriile anchetate.
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17. Activitatea de construcþii realizatã
în antreprizã ºi regie

trimestrial

total, moduri
de execuþie,
forme de proprietate

T + 45

o datã pe an

total culturi, judeþe,
forme de proprietate
total culturi,
judeþe, forme
de proprietate
total culturi, judeþe,
forme de proprietate

21 iulie

Agriculturã
18. Suprafaþa cultivatã la 15 iunie 1997
19. Producþia culturilor recoltate
în vara anului 1997

o datã pe an

20. Producþia culturilor recoltate
în anul 1997 (varã ºi toamnã)

o datã pe an

Comerþ interior, exterior ºi servicii comerciale
21. Comerþul cu amãnuntul
lunar
22. Exporturile, importurile ºi soldul
balanþei comerciale
(pe principalele secþiuni ºi
capitole Ñ S.A.)

lunar

23. Servicii comerciale prestate populaþiei

lunar

Transporturi
24. Transportul de pasageri
ºi de mãrfuri al unitãþilor
cu activitate principalã de transport
25. Traficul portuar de mãrfuri

trimestrial
trimestrial

Turism
26. Activitatea unitãþilor de cazare turisticã trimestrial

3

4

25 septembrie
22
decembrie

total, grupe
de mãrfuri, forme
de proprietate
total valoric,
pe relaþii,
pe principalele
grupe de mãrfuri,
grupe de þãri ºi þãri
total, forme
de proprietate

L + 45

total,
tipuri de transport,
forme de proprietate
total, grupe de mãrfuri,
porturi,
forme de proprietate

T + 60

total, zone turistice,
tipuri ºi categorii
de unitãþi de cazare,
forme de proprietate,
judeþe
total, zone turistice,
tipuri de acþiuni turistice,
forme de proprietate,
judeþe
total, pe mijloace
de transport utilizate,
pe þãri de origine
ºi de destinaþie
a vizitatorilor ºi pe scop
de cãlãtorie

T + 80

L + 54

L + 45

T + 50

27. Activitatea agenþiilor de turism

trimestrial

28. Turismul internaþional în România

trimestrial

Cercetare-dezvoltare
29. Activitatea unitãþilor de cercetaredezvoltare ºi proiectare*)

semestrial

total, categorii de unitãþi, S + 60
surse de finanþare,
forme de proprietate

lunar

total, categorii de mãrfuri L + 15
ºi servicii
total, sectoare, ramuri
L + 40
produse,
4, 14, 24
grupe de produse
L + 6

Preþuri
30. Indicele preþurilor de consum
31. Indicii preþurilor producþiei industriale
32. Preþurile medii la principalele
produse agroalimentare, vândute
pe piaþa þãrãneascã, din municipiile
reºedinþã de judeþ ºi din municipiul
Bucureºti
33. Preþurile medii ºi indicii preþurilor
la principalele produse agroalimentare
vândute pe piaþa þãrãneascã

lunar
decadal
lunar

lunar

*) În colaborare cu Ministerul Cercetãrii ºi Tehnologiei.

total, localitãþi, judeþe

T + 80

T + 45

L + 15
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II. Lucrãri de cercetare-proiectare ºi metodologie statisticã
Nr.
crt.

Denumirea
proiectului

Faze în derulare
în anul 1997

A. Lucrãri privind adaptarea statisticii
la standardele internaþionale,
care se deruleazã cu asistenþã
în cadrul programului PHARE
1. Nomenclatorul de tip PRODROM
2. Clasificarea sectorialã în domeniul
cercetãrii-dezvoltãrii, dupã metodologia
OECD*)
3. Ancheta privind statistica inovaþiilor
4. Registrul statistic al întreprinderilor
5. Calcularea indicelui valorii unitare
6. Sistemul informaþional geografic (GIS)

Termenul

definitivare
definitivare

decembrie
august

implementare
ameliorarea calitãþii
definitivare
cercetare experimentalã

decembrie
decembrie
septembrie
decembrie

B. Recensãminte
1. Recensãmântul general agricol (R.G.A.)**)

proiectare-organizare

C. Alte lucrãri
1. Clasificarea produselor ºi serviciilor
asociate activitãþilor
2. Clasificarea activitãþilor
3. Registrul agricol***), perioada 1997Ñ2000

implementare
conform
în economia naþionalã hotãrârii Guvernului
întreþinere curentã
ianuarieÑdecembrie
implementare
iunie

conform
Programului general
aprobat
de Comisia centralã
pentru R.G.A.

***) În colaborare cu Ministerul Cercetãrii ºi Tehnologiei.
***) Conform prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 586/1994, modificatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 995/1995.
***) În colaborare cu Departamentul pentru Administraþie Publicã Localã, Ministerul Agriculturii ºi Alimentaþiei,
Ministerul Finanþelor ºi Ministerului Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului.

III. Publicaþii statistice
Nr.
crt.

Denumirea lucrãrii

Periodicitatea

1

2

0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

A. Lucrãri de referinþã
Anuarul statistic al României*)
Economia mondialã în cifre
Starea socialã ºi economia României în anul 1996
Conturile naþionale (date pe anul 1994)
Breviar statistic Ñ România în cifre
Anuar de comerþ exterior*)
Turismul în România
”Mediul înconjurãtor în RomâniaÒ Ñ culegere de date statistice

1.
2.
3.
4.
5.
6.

B. Publicaþii periodice
Buletin statistic lunar
Buletin statistic de preþuri*)
Buletin statistic Ñ industrie*)
Buletin statistic Ñ comerþ exterior*)
Buletin statistic trimestrial*)
Revista Românã de Statisticã

C. Informaþii statistice operative
1. Seria Ñ populaþie
2. Seria Ñ forþã de muncã (salariaþi)
3. Seria Ñ forþã de muncã (AMIGO)
4. Seria Ñ turism
5. Seria Ñ calitatea vieþii
6. Seria Ñ agriculturã ºi silviculturã
*) Publicaþie bilingvã (românã-englezã).

anual
anual
anual
anual
anual
anual
la 2 ani
anual
lunar
lunar
lunar
lunar
trimestrial
lunar
trimestrial
anual
trimestrial
trimestrial
semestrial
anual
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7. Seria Ñ studii de conjuncturã economicã:
• industria prelucrãtoare
• construcþii
• comerþ
8. Seria Ñ investiþii-construcþii
9. Capacitãþile de producþie industriale ºi utilizarea lor
1.
2.
3.
4.

D. Publicaþii în limba englezã
Starea socialã ºi economia României în anul 1996
Conturile naþionale
Buletin statistic lunar
Breviar statistic Ñ România în cifre

E. Publicaþii în limba francezã
1. Breviar statistic Ñ România în cifre
F. Publicaþii electronice
1. Anuarul statistic al României
2. Anuarul de comerþ exterior al României
3. Buletinul statistic trimestrial

2

trimestrial

semestrial
anual
anual
anual
lunar
anual
anual
anual
anual
trimestrial

IV. Lucrãri cu date statistice ce se transmit organismelor internaþionale
Nr.
crt.

Denumirea lucrãrii

1. Indicatori statistici ai Programului Uniunii Europene convenit în baza
Declaraþiei comune a þãrilor în tranziþie ºi EUROSTAT
2. Indicatori pe termen scurt pentru O.N.U., C.E.E./O.N.U., F.M.I.
(inclusiv indicatorii selectaþi pentru þãrile în tranziþie)
3. Principalii indicatori macroeconomici (producþia industrialã pe ramuri,
import, export, preþuri), pentru O.N.U., O.E.C.D., F.M.I., C.E.E./O.N.U.
4. Date anuale privind editarea publicaþiilor statistice de cãtre organismele
internaþionale:
4.1. Biroul de statisticã O.N.U. (anuarul demografic, anuarul statistic
O.N.U., anuarul industriei O.N.U., anuarul energiei O.N.U.,
buletinul transporturilor maritime, anuarul conturilor naþionale, export
ºi import pe þãri ºi mãrfuri)
4.2. Comisia economicã O.N.U. pentru Europa (date privind populaþia
ºi migraþia externã, mediul înconjurãtor, locuinþele, construcþiile,
transporturile, oþelul, energia, petrolul, cãrbunele, exportul ºi importul
pe þãri)
4.3. Biroul Internaþional al Muncii (populaþia ocupatã, pe sexe, grupe
de vârstã ºi profesii, salarii ºi cheltuielile unei gospodãrii, alte date
specifice statisticii muncii)
4.4. U.N.E.S.C.O. (date pentru anuarul statistic U.N.E.S.C.O., referitoare
la: biblioteci, activitatea de radio ºi televiziune, producþia de carte,
presã, finanþarea cheltuielilor pentru învãþãmânt, cercetare ºtiinþificã
ºi dezvoltare experimentalã)
4.5. Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii Ñ O.M.S. (populaþia, natalitatea,
mortalitatea ºi alþi indicatori cu privire la populaþie)
4.6. O.E.C.D. (date privind evoluþia producþiei industriale, forþei de muncã,
salariilor, ºomajului, indicii preþurilor, masa monetarã, export ºi import,
balanþa comerþului exterior, utilizarea P.I.B., investiþii de capital)
4.7. O.M.C. (date privind populaþia ocupatã pe ramuri, produsul intern brut,
producþia industrialã pe ramuri, consumul, importul ºi exportul
de carne de bovine, porcine, ovine ºi de pasãre, indicii preþurilor pentru
sortimentele de carne, producþia, importul ºi exportul de produse
lactate ºi cacao; producþia, forþa de muncã, investiþii în industria
textilã ºi a confecþiilor)
4.8. Date privind indicatorii conjucturali ºi cu periodicitate anualã pentru
misiunile F.M.I., B.I.R.D., Uniunea Europeanã ºi alte organizaþii
4.9. F.M.I. (date privind evoluþia producþiei industriale, a preþurilor, a
comerþului)
4.10. Date privind populaþia ºi fenomenele demografice ºi alþi indicatori
economici ºi sociali pentru Consiliul Europei

Periodicitatea

la cerere
lunar
trimestrial

anual

anual

anual
anual

anual
la cerere
anual
trimestrial

la cerere
anual
anual
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V. Cooperarea cu Departamentul de Statisticã al Republicii Moldova
Nr.
crt.

Denumirea lucrãrii

Periodicitatea

Asistenþã tehnicã în domenii prioritare ale statisticii pentru implementarea în statistica naþionalã a standardelor internaþionale:
Ñ perfecþionarea organizãrii ºi funcþionãrii sistemului conturilor naþionale;
Ñ proiectarea registrului statistic al întreprinderilor;
Ñ proiectarea noului sistem de clasificãri ºi nomenclatoare
de interes general;
Ñ proiectarea ºi punerea în funcþiune a anchetei trimestriale asupra forþei de muncã în gospodãrii;
Ñ reorganizarea sistemului de rapoarte statistice ca urmare
a introducerii anchetei structurale în întreprinderi;
Ñ formarea în domeniul principiilor teoriei ºi practicii sondajelor;
Ñ proiectarea planului de sondaj al anchetei asupra întreprinderilor mici ºi mijlocii; tratarea ºi redresarea nonrãsÑ punsurilor parþiale ºi totale, extrapolarea rezultatelor.

potrivit programelor
convenite

NOTÃ:
Datele necesare pentru determinarea unor indicatori la nivel macroeconomic, incluºi în publicaþiile statistice, se asigurã de cãtre ministere ºi alte organe centrale, conform prevederilor
Ordonanþei Guvernului nr. 9/1992, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 11/1994, ºi a convenþiilor
semnate de cãtre Comisia Naþionalã pentru Statisticã cu ministerele ºi cu organele centrale.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiþii
”Îmbunãtãþirea alimentãrii cu apã a oraºului Baia Sprie, judeþul MaramureºÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investiþii ”Îmbunãtãþirea alimentãrii cu apã a
oraºului Baia Sprie, judeþul MaramureºÒ, 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

VICTOR CIORBEA
Contrasemneazã:
Ministru delegat pe lângã primul-ministru
pentru coordonarea Secretariatului General al
Guvernului ºi a Departamentului pentru
Administraþie Publicã Localã,
Remus Opriº
Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Mircea Ciumara

Bucureºti, 6 octombrie 1997.
Nr. 644.
*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Reþele de distribuþie gaze naturale
cu presiune redusã în comuna Suatu,
cu localitãþile aparþinãtoare, judeþul ClujÒ
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 gaze naturale cu presiune redusã în comuna
Suatu, cu localitãþile aparþinãtoare, judeþul ClujÒ, 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

VICTOR CIORBEA
Contrasemneazã:
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
Bucureºti, 6 octombrie 1997.
Nr. 645.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Înfiinþare distribuþie
de gaze naturale în statele comunei Stremþ, judeþul AlbaÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de
investiþii ”Înfiinþare distribuþie de gaze naturale în satele comunei Stremþ,
judeþul AlbaÒ, 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

VICTOR CIORBEA
Contrasemneazã:
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
Bucureºti, 6 octombrie 1997.
Nr. 646.
*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.
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HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Reþele de distribuþie gaze naturale
cu presiune redusã în comuna Mociu,
cu localitãþile aparþinãtoare, judeþul ClujÒ
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 gaze naturale cu presiune redusã în comuna
Mociu, cu localitãþile aparþinãtoare, judeþul ClujÒ, 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

VICTOR CIORBEA
Contrasemneazã:
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
Bucureºti, 6 octombrie 1997.
Nr. 647.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Înfiinþare distribuþie
de gaze naturale, oraºul Cehu Silvaniei, judeþul SãlajÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de
investiþii ”Înfiinþare distribuþie de gaze naturale, oraºul Cehu Silvaniei, judeþul
SãlajÒ, 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

VICTOR CIORBEA
Contrasemneazã:
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
Bucureºti, 6 octombrie 1997.
Nr. 648.
*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.
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HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Reþele de distribuþie gaze naturale
cu presiune redusã în comuna Cãmãraºu,
cu localitãþile aparþinãtoare, judeþul ClujÒ
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 gaze naturale cu presiune redusã în comuna
Cãmãraºu, cu localitãþile aparþinãtoare, judeþul ClujÒ, 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

VICTOR CIORBEA
Contrasemneazã:
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
Bucureºti, 6 octombrie 1997.
Nr. 649.
*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.
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