Anul IX Ñ Nr. 387

PARTEA

I

LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE

Marþi, 30 decembrie 1997

SUMAR
Nr.
871.
872.
877.

878.

879.

881.

882.

883.

885.

886.

887.

891.

Pagina
HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
Ñ Hotãrâre privind aprobarea Protocolului celei de
a X-a Sesiuni a Comisiei mixte hidrotehnice românoungare, semnat la Gyula la 26 septembrie 1997 ....
Ñ Hotãrâre privind transmiterea unui imobil, situat
în judeþul Iaºi, în administrarea Ministerului Educaþiei
Naþionale ....................................................................
Ñ Hotãrâre pentru aprobarea Acordului dintre
Ministerul Agriculturii ºi Alimentaþiei din România ºi
Ministerul Agriculturii din Republica Ungarã privind
cooperarea în domeniul agriculturii ºi industriei alimentare, semnat la Salonta la 8 octombrie 1997 ....
Ñ Hotãrâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiþii ”Înfiinþarea distribuþiei de gaze naturale în satele Cucuteni,
Sãcãreºti ºi Bãiceni din comuna Cucuteni, judeþul
IaºiÒ.............................................................................
Ñ Hotãrâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiþii ”Dispecerat
central pentru urmãrirea ºi coordonarea activitãþii
de alimentare cu apã ºi canalizare din municipiul
Timiºoara, judeþul TimiºÒ...........................................
Ñ Hotãrâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiþii ”Înfiinþare distribuþie de gaze naturale în comuna Gârbovi, judeþul
IalomiþaÒ......................................................................
Ñ Hotãrâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiþii ”Înfiinþare distribuþie de gaze naturale în comuna Grindu, judeþul
IalomiþaÒ......................................................................
Ñ Hotãrâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiþii ”Înfiinþare distribuþie de gaze naturale în comuna Cocora, judeþul
IalomiþaÒ......................................................................
Ñ Hotãrâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiþii ”Reþele de
canalizare ºi staþie de epurare în localitatea
Aghireºu-Fabrici, comuna Aghireºu, judeþul ClujÒ....
Ñ Hotãrâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiþii ”Înfiinþarea distribuþiei de gaze naturale în comuna Alimpeºti,
etapa I, judeþul GorjÒ ................................................
Ñ Hotãrâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiþii ”Transformarea
punctelor termice în centrale termice ºi modernizarea reþelelor termice în oraºul Siret, judeþul
SuceavaÒ ....................................................................
Ñ Hotãrâre privind transmiterea unui teren, proprietate publicã a statului, situat în judeþul Arad, în
administrarea Ministerului de Interne.......................

Nr.
892.

2
896.
2
915.
3
916.
3
919.
4

922.

4

923.

5

933.

5
934.
6
936.
6

7

938.

Pagina
Ñ Hotãrâre privind transmiterea unor imobile situate în municipiul Fãgãraº, judeþul Braºov, în proprietatea publicã a statului ºi în administrarea
Ministerului de Interne ..............................................
Ñ Hotãrâre pentru aprobarea Protocolului dintre
Ministerul Apãrãrii Naþionale din România ºi
Ministerul Apãrãrii al Republicii Cehe privind cooperarea în domeniul topografiei, semnat la Bucureºti
la 26 februarie 1997 .................................................
Ñ Hotãrâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiþii ”Înfiinþarea distribuþiei de gaze naturale în localitatea Vârfu
Câmpului, judeþul BotoºaniÒ......................................
Ñ Hotãrâre privind livrarea unei cantitãþi de material lemnos din stejar pentru efectuarea unor lucrãri
de restaurare la monumente istorice ºi de arhitecturã popularã din Republica Moldova......................
Ñ Hotãrâre privind modificarea anexei la Hotãrârea
Guvernului nr. 1.037/1996 ........................................
Ñ Hotãrâre pentru modificarea ºi completarea
Hotãrârii Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea
palatelor administrative din municipiile reºedinþe de
judeþe în administrarea prefecturilor ........................
Ñ Hotãrâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiþii ”Alimentarea
cu apã a satului Sagna, comuna Sagna, judeþul
NeamþÒ........................................................................
Ñ Hotãrâre pentru modificarea ºi completarea anexei nr. 8 la Hotãrârea Guvernului nr. 328/1997 privind alocarea unor sume din bugetul de stat pe
anul 1997 pentru înlãturarea efectelor calamitãþilor
naturale produse în unele judeþe în perioada octombrie 1996 Ñ mai 1997.............................................
Ñ Hotãrâre privind acordarea unui sprijin financiar
pentru susþinerea unei acþiuni cu caracter internaþional realizate de Patriarhia Românã .................
Ñ Hotãrâre pentru modificarea Hotãrârii Guvernului
nr. 837/1997 privind acordarea ajutorului anual pentru acoperirea unei pãrþi din costul chiriei, energiei
electrice ºi energiei termice pentru nevoi casnice,
cuvenit veteranilor de rãzboi, vãduvelor de rãzboi,
precum ºi accidentaþilor de rãzboi în afara serviciului ordonat .............................................................
Ñ Hotãrâre pentru prelungirea, în anul 1998, a aplicãrii Hotãrârii Guvernului nr. 414/1993 privind acordarea unor facilitãþi la cãlãtoria pe calea feratã
pentru pensionari.......................................................

8Ð9

10

10

11
11Ð12

12

13

13Ð14
14

15

Compression by CVISION Technologies’ 7Ð8
PdfCompressor. For Evaluation Purposes15Ð16
Only

2

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 387/30.XII.1997

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea Protocolului celei de a X-a Sesiuni
a Comisiei mixte hidrotehnice româno-ungare,
semnat la Gyula la 26 septembrie 1997
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Se aprobã Protocolul celei de a X-a Sesiuni a Comisiei
mixte hidrotehnice româno-ungare, semnat la Gyula la 26 septembrie 1997,
cuprins în anexa*) la prezenta hotãrâre.
PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA
Contrasemneazã:
Ministrul apelor, pãdurilor
ºi protecþiei mediului,
Sorin Frunzãverde
Ministru de stat,
ministrul afacerilor externe,
Adrian Severin
Bucureºti, 24 decembrie 1997.
Nr. 871.
*) Anexa se comunicã instituþiilor interesate.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unui imobil, situat în judeþul Iaºi,
în administrarea Ministerului Educaþiei Naþionale
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea, cu titlu gratuit, a
imobilului reprezentând baracã tip NIKE, compus din construcþii în suprafaþã construitã de 158,35 m 2, din care
116,35 m 2 suprafaþã utilã, situat în municipiul Iaºi,
bd. Copou nr. 22, judeþul Iaºi, din patrimoniul Regiei
Autonome ”Apele RomâneÒ Ñ filiala Iaºi, în proprietatea
publicã a statului ºi în administrarea Ministerului Educaþiei
Naþionale, pentru Universitatea tehnicã ”Gheorghe AsachiÒ,
din municipiul Iaºi.

Art. 2. Ñ Patrimoniul Regiei Autonome ”Apele
RomâneÒ se diminueazã cu valoarea de inventar, actualizatã, a imobilului transmis potrivit art. 1 din prezenta
hotãrâre.
Art. 3. Ñ Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit
art. 1 se face pe bazã de protocol încheiat între pãrþile
interesate, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA
Contrasemneazã:
Ministrul apelor, pãdurilor ºi protecþiei mediului,
Sorin Frunzãverde
Ministrul finanþelor,
Daniel Dãianu
Ministrul educaþiei naþionale,
Andrei Marga

Bucureºti, 24 decembrie 1997.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Agriculturii ºi Alimentaþiei din România
ºi Ministerul Agriculturii din Republica Ungarã privind cooperarea în domeniul agriculturii
ºi industriei alimentare, semnat la Salonta la 8 octombrie 1997
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã Acordul dintre Ministerul Agriculturii
ºi Alimentaþiei din România ºi Ministerul Agriculturii din
Republica Ungarã privind cooperarea în domeniul agriculturii ºi industriei alimentare, semnat la Salonta la 8 octombrie
1997.

Art. 2. Ñ Cheltuielile ocazionate de aducerea la îndeplinire a prevederilor acordului se vor efectua în conformitate cu reglementãrile legale în vigoare, în limita
prevederilor bugetului aprobat Ministerului Agriculturii ºi
Alimentaþiei.

PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA
Contrasemneazã:
Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei,
Dinu Gavrilescu
Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,
Adrian Severin
Ministrul finanþelor,
Daniel Dãianu
Bucureºti, 24 decembrie 1997.
Nr. 877.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiþii
”Înfiinþarea distribuþiei de gaze naturale în satele Cucuteni, Sãcãreºti ºi Bãiceni
din comuna Cucuteni, judeþul IaºiÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investiþii ”Înfiinþarea distribuþiei de gaze naturale în satele Cucuteni, Sãcãreºti ºi Bãiceni din comuna
Cucuteni, judeþul IaºiÒ, 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

VICTOR CIORBEA
Contrasemneazã:
Ministru delegat
pe lângã primul-ministru
pentru coordonarea Secretariatului General
al Guvernului ºi a Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Remus Opriº
Ministrul finanþelor,
Daniel Dãianu
Bucureºti, 24 decembrie 1997.
Nr. 878.

Compression
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Dispecerat central
pentru urmãrirea ºi coordonarea activitãþii de alimentare
cu apã ºi canalizare din municipiul Timiºoara, judeþul TimiºÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de
investiþii ”Dispecerat central pentru urmãrirea ºi coordonarea activitãþii de alimentare cu apã ºi canalizare din municipiul Timiºoara, judeþul TimiºÒ,
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
p. Ministrul finanþelor,
Dan Radu Ruºanu,
secretar de stat
Bucureºti, 24 decembrie 1997.
Nr. 879.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Înfiinþare distribuþie de gaze
naturale în comuna Gârbovi, judeþul IalomiþaÒ
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 comuna Gârbovi, judeþul
IalomiþaÒ, 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.
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
Ministrul finanþelor,
Daniel Dãianu
Bucureºti, 24 decembrie 1997.
Nr. 881.

Compression by CVISION
Technologies’
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Înfiinþare distribuþie
de gaze naturale în comuna Grindu, judeþul IalomiþaÒ
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 comuna Grindu, judeþul
IalomiþaÒ, 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.
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
Ministrul finanþelor,
Daniel Dãianu
Bucureºti, 24 decembrie 1997.
Nr. 882.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Înfiinþare distribuþie
de gaze naturale în comuna Cocora, judeþul IalomiþaÒ
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 comuna Cocora, judeþul
IalomiþaÒ, 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.
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
Ministrul finanþelor,
Daniel Dãianu
Bucureºti, 24 decembrie 1997.
Nr. 883.

Compression by CVISION
Technologies’
PdfCompressor.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Reþele de canalizare ºi staþie
de epurare în localitatea Aghireºu-Fabrici, comuna Aghireºu,
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 canalizare ºi staþie de epurare în localitatea AghireºuFabrici, comuna Aghireºu, 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 delegat
pe lângã primul-ministru
pentru coordonarea Secretariatului
General al Guvernului
ºi a Departamentului pentru
Administraþie Publicã Localã,
Remus Opriº
Ministrul finanþelor,
Daniel Dãianu
Bucureºti, 24 decembrie 1997.
Nr. 885.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Înfiinþarea distribuþiei de gaze
naturale în comuna Alimpeºti, etapa I, judeþul GorjÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de
investiþii ”Înfiinþarea distribuþiei de gaze naturale în comuna Alimpeºti,
etapa I, judeþul GorjÒ, 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

VICTOR CIORBEA
Contrasemneazã:
Ministru delegat
pe lângã primul-ministru
pentru coordonarea Secretariatului
General al Guvernului
ºi a Departamentului pentru
Administraþie Publicã Localã,
Remus Opriº
Ministrul finanþelor,
Daniel Dãianu
Bucureºti, 24 decembrie 1997.
Nr. 886.

Compression by CVISION
Technologies’
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Transformarea punctelor termice
în centrale termice ºi modernizarea reþelelor termice
în oraºul Siret, judeþul SuceavaÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de
investiþii ”Transformarea punctelor termice în centrale termice ºi modernizarea reþelelor termice în oraºul Siret, judeþul SuceavaÒ, prevãzuþi în anexa*) la
prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la art. 1 se face
din fondurile bugetului local ºi din alte fonduri legal constituite cu aceastã
destinaþie, conform listelor de investiþii aprobate potrivit legii.
PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA
Contrasemneazã:
Ministru delegat
pe lângã primul-ministru
pentru coordonarea Secretariatului
General al Guvernului
ºi a Departamentului pentru
Administraþie Publicã Localã,
Remus Opriº
p. Ministrul finanþelor,
Dan Radu Ruºanu,
secretar de stat

Bucureºti, 24 decembrie 1997.
Nr. 887.
*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unui teren, proprietate publicã a statului,
situat în judeþul Arad, în administrarea Ministerului de Interne
Guvernul României h o t ã r ã º t e :

Compression by

Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea terenului proprietate publicã a statului,
în suprafaþã de 20.000 m2, având datele de identificare prevãzute în anexa
la prezenta hotãrâre, din administrarea Consiliului Local al Comunei
Vladimirescu, judeþul Arad, în administrarea Ministerului de Interne, în vederea construirii ”Centrului de primire, triere ºi cazare a strãinilor cu ºedere
CVISION
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PdfCompressor.
For Evaluation
nelegalã pe teritoriul
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Art. 2. Ñ Predarea-preluarea terenului transmis potrivit art. 1 se face
între pãrþile interesate, pe bazã de protocol încheiat în termen de 30 de zile
de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministru de interne,
Gavril Dejeu
Ministrul finanþelor,
Daniel Dãianu
Ministru delegat
pe lângã primul-ministru
pentru coordonarea Secretariatului
General al Guvernului
ºi a Departamentului pentru
Administraþie Publicã Localã,
Remus Opriº
Bucureºti, 24 decembrie 1997.
Nr. 891.

ANEXÃ

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului care se transmite în administrarea Ministerului de Interne
Persoana juridicã
de la care
se transmite imobilul

Locul unde este
situat imobilul

Satul Horia,
comuna Vladimirescu,
judeþul Arad

Persoana juridicã
la care
se transmite imobilul

Suprafaþa terenului
care se transmite

Ministerul
de Interne

20.000 m2

Consiliul Local
al Comunei
Vladimirescu,
judeþul Arad

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unor imobile situate
în municipiul Fãgãraº, judeþul Braºov, în proprietatea publicã
a statului ºi în administrarea Ministerului de Interne
Guvernul României h o t ã r ã º t e :

Compression by

Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea, cu platã, a imobilelor din municipiul
Fãgãraº, Str. Luncii nr. 1A, judeþul Braºov, identificate potrivit anexei care
face parte din prezenta hotãrâre, din patrimoniul Societãþii Comerciale
”NitramoniaÒ Ñ S.A. Fãgãraº în proprietatea publicã a statului ºi în administrarea Ministerului
de Interne. PdfCompressor. For Evaluation
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Art. 2. Ñ Transmiterea imobilelor prevãzute la art. 1 se efectueazã la
valoarea rãmasã actualizatã, evidenþiatã în contabilitate, iar plata se face din
fondurile extrabugetare realizate de Ministerul de Interne.
Art. 3. Ñ Predarea-preluarea imobilelor prevãzute la art. 1 se face pe
bazã de protocol încheiat între pãrþile interesate.
PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA

Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministru de interne,
Gavril Dejeu
Ministrul finanþelor,
Daniel Dãianu
Preºedintele Consiliului
de administraþie
al Fondului Proprietãþii de Stat,
Sorin Dimitriu

Bucureºti, 24 decembrie 1997.
Nr. 892.

ANEXÃ

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor ºi a terenului aferent care se transmit în proprietatea publicã a statului
ºi în administrarea Ministerului de Interne
Locul unde
sunt situate
imobilele
ºi terenul

Municipiul Fãgãraº,
Str. Luncii nr. 1A,
judeþul Braºov

Persoana juridicã
de la care se
transmit imobilele
ºi terenul

Societatea
Comercialã

Persoana juridicã
la care se
transmit imobilele
ºi terenul

Ministerul
de Interne

Valoarea
de înregistrare
în contabilitate
Ñ lei Ñ

Caracteristici
tehnice

Imobil P 684,32 m2
Imobil P+1 569,00

m2

m2

1.424.755
5.970.238

”NitramoniaÒ Ñ S.A.

Imobil P 76,47

Fãgãraº

Imobil P 113,26 m2

13.737

m2

11.059

Imobil P 221,85
Teren

1,59 ha

71.414

Ñ
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul Apãrãrii
Naþionale din România ºi Ministerul Apãrãrii
al Republicii Cehe privind cooperarea în domeniul topografiei,
semnat la Bucureºti la 26 februarie 1997
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Se aprobã Protocolul dintre Ministerul Apãrãrii Naþionale
din România ºi Ministerul Apãrãrii al Republicii Cehe privind cooperarea în
domeniul topografiei, semnat la Bucureºti la 26 februarie 1997.
PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA
Contrasemneazã:
Ministrul apãrãrii naþionale,
Victor Babiuc
Ministru de stat,
ministrul afacerilor externe,
Adrian Severin
Bucureºti, 24 decembrie 1997.
Nr. 896.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Înfiinþarea distribuþiei
de gaze naturale în localitatea Vârfu Câmpului,
judeþul BotoºaniÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de
investiþii ”Înfiinþarea distribuþiei de gaze naturale în localitatea Vârfu
Câmpului, judeþul BotoºaniÒ, 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

VICTOR CIORBEA
Contrasemneazã:
Ministru delegat
pe lângã primul-ministru
pentru coordonarea Secretariatului
General al Guvernului
ºi a Departamentului pentru
Administraþie Publicã Localã,
Remus Opriº
Ministrul finanþelor,
Daniel Dãianu
Bucureºti, 29 decembrie 1997.
Nr. 915.

Compression by CVISION
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind livrarea unei cantitãþi de material lemnos din stejar
pentru efectuarea unor lucrãri de restaurare la monumente
istorice ºi de arhitecturã popularã din Republica Moldova
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã livrarea cantitãþii de 95,5 m3 material lemnos din
stejar, poziþia tarifarã 4418.90.90, în cadrul ajutorului acordat Republicii
Moldova pentru restaurarea ºi conservarea unor monumente istorice ºi de
arhitecturã.
Art. 2. Ñ Exportul se va realiza pe bazã de licenþe de export eliberate
de cãtre Ministerul Industriei ºi Comerþului, cu avizul prealabil al Ministerului
Culturii.
PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA
Contrasemneazã:
Ministru de stat,
ministrul industriei ºi comerþului,
Mircea Ciumara
Ministrul finanþelor,
Daniel Dãianu
p. Ministrul culturii,
Ioan Onisei,
secretar de stat
Bucureºti, 29 decembrie 1997.
Nr. 916.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind modificarea anexei la Hotãrârea Guvernului
nr. 1.037/1996
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Anexa la Hotãrârea Guvernului nr. 1.037/1996 privind
transmiterea cu platã a unor investiþii neterminate în patrimoniul Regiei
Autonome ”Administraþia Patrimoniului Protocolului de StatÒ, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 din 31 octombrie 1996, se
înlocuieºte cu anexa la prezenta hotãrâre.
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
Ministrul finanþelor,
Daniel Dãianu
Bucureºti, 29 decembrie 1997.
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ANEXÃ
DATELE DE IDENTIFICARE

a investiþiilor neterminate care se transmit din administrarea Consiliului General
al Municipiului Bucureºti în patrimoniul Regiei Autonome
”Administraþia Patrimoniului Protocolului de StatÒ
Nr.
crt.

Locul amplasãrii
investiþiilor

Persoana juridicã
de la care se transmit
investiþiile

Persoana juridicã
la care se transmit
investiþiile

Caracteristici
tehnice

1. Municipiul Bucureºti, Consiliul General
Bd. Unirii nr. 65,
al Municipiului
bl. G1, sc. 4 ºi 5, Bucureºti
sectorul 3

Regia Autonomã
Ñ Suprafaþa construitã des”Administraþia Patrifãºuratã:
moniului Protocolului ¥ scara 4: 3.973 m2
de StatÒ
¥ scara 5: 4.166 m2
Ñ Terenul aferent ariei construite: 520 m2
Ñ Cheltuieli de producþie
conform evidenþei contabile: 16.770.635 lei

2. Municipiul Bucureºti, Consiliul General
Bd. Unirii nr. 68,
al Municipiului
bl. K2, sc. 2,
Bucureºti
sectorul 3

Regia Autonomã
Ñ Suprafaþa construitã des”Administraþia Patrifãºuratã: 2.540 m2, din care:
moniului Protocolului ¥ spaþii comerciale (P+M):
de StatÒ
445 m2
Ñ Terenul aferent ariei construite: 248 m2
Ñ Cheltuieli de producþie
conform evidenþei contabile: 9.049.811 lei

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea ºi completarea Hotãrârii Guvernului nr. 706/1994
privind trecerea palatelor administrative din municipiile reºedinþe de judeþe
în administrarea prefecturilor
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. I. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 706/1994 privind
trecerea palatelor administrative din municipiile reºedinþe de
judeþe în administrarea prefecturilor, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 11 noiembrie
1994, cu modificãrile ulterioare, se modificã ºi se completeazã, dupã cum urmeazã:
1. Articolul 3 alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 3. Ñ (1) Palatele administrative sunt destinate ca
sedii ale instituþiilor publice de interes naþional ºi judeþean,
respectiv pentru prefecturi, servicii publice descentralizate
ale ministerelor, camere de conturi, birouri parlamentare,
consilii locale ale municipiilor reºedinþã de judeþ ºi, în limita

spaþiului disponibil, pentru confederaþii, federaþii sindicale ºi
redacþiile ziarelor, cu respectarea normelor legale.Ò
2. Articolul 4 alineatul (2) va avea urmãtorul cuprins:
”(2) Instituþiile publice prevãzute la alin. (1) vor suporta,
în funcþie de suprafaþa deþinutã, cota-parte din totalul cheltuielilor de întreþinere ºi funcþionare în bune condiþii a palatelor administrative, repararea, consolidarea acestor imobile,
iar confederaþiile, federaþiile sindicale ºi redacþiile ziarelor
vor suporta aceste cheltuieli ºi vor plãti chirie, în condiþiile
legale.Ò
Art. II. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 706/1994, cu modificãrile ulterioare ºi cu cele aduse prin prezenta hotãrâre, se
va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

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
Ministrul finanþelor,
Daniel Dãianu
Bucureºti, 29 decembrie 1997.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Alimentarea cu apã
a satului Sagna, comuna Sagna, judeþul NeamþÒ
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 Sagna, comuna Sagna, judeþul
NeamþÒ, 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

VICTOR CIORBEA
Contrasemneazã:
Ministru delegat
pe lângã primul-ministru
pentru coordonarea Secretariatului
General al Guvernului
ºi a Departamentului pentru
Administraþie Publicã Localã,
Remus Opriº
Ministrul finanþelor,
Daniel Dãianu
Bucureºti, 29 decembrie 1997.
Nr. 923.
*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea ºi completarea anexei nr. 8 la Hotãrârea Guvernului nr. 328/1997
privind alocarea unor sume din bugetul de stat pe anul 1997
pentru înlãturarea efectelor calamitãþilor naturale produse în unele judeþe
în perioada octombrie 1996 Ñ mai 1997
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Poziþiile nr. 2 ºi 4 din anexa nr. 8 la
Hotãrârea Guvernului nr. 328/1997 privind alocarea unor
sume din bugetul de stat pe anul 1997 pentru înlãturarea
efectelor calamitãþilor naturale produse în unele judeþe în

perioada octombrie 1996 Ñ mai 1997, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 17 iulie
1997, se modificã ºi se completeazã potrivit anexei la prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA
Contrasemneazã:
Ministru delegat pe lângã primul-ministru
pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului
ºi a Departamentului pentru Administraþie Publicã Localã,
Remuº Opriº
Ministrul finanþelor,
Daniel Dãianu
Bucureºti, 29 decembrie 1997.
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ANEXÃ
judeþul Maramureº
LISTA

lucrãrilor prevãzute a se realiza în localitãþile judeþului, pentru înlãturarea efectelor calamitãþilor
naturale produse în perioada octombrie 1996 Ñ mai 1997
Ñ milioane lei Ñ
Nr.
crt.

Denumirea obiectivelor

Suma alocatã

2. Lucrãri de apãrare ºi consolidãri de maluri în localitãþile: TãuþiiMãgherãuº, Fãrcaºa, Remetea Chioarului ºi Suciu de Sus
4. Sprijin financiar ce se acordã familiilor sinistrate pentru refacerea
caselor ºi a anexelor gospodãreºti din localitãþile: Baia Sprie, Seini ºi
Cicârlãu

265,70

50,30

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind acordarea unui sprijin financiar
pentru susþinerea unei acþiuni cu caracter internaþional
realizate de Patriarhia Românã
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã alocarea sumei de 1.000 milioane lei Patriarhiei
Române, pentru susþinerea unei acþiuni cu caracter internaþional la Biserica
Mare Ñ Schitul Românesc Prodomul aparþinând comunitãþii monahale româneºti de la muntele Athos Ñ Grecia.
Art. 2. Ñ Suma prevãzutã la art. 1 se alocã, prin Secretariatul de Stat
pentru Culte, din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului.
Art. 3. Ñ Se autorizeazã Ministerul Finanþelor sã introducã modificãrile
corespunzãtoare în bugetul de stat ºi în bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte pe anul 1997.
Art. 4. Ñ Secretariatul de Stat pentru Culte ºi organele abilitate de
lege vor controla modul de utilizare a sumei prevãzute la art. 1.
PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA
Contrasemneazã:
Ministrul finanþelor,
Daniel Dãianu
Secretariatul de Stat pentru Culte
Gheorghe Anghelescu,
secretar de stat

Bucureºti, 29 decembrie 1997.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 837/1997
privind acordarea ajutorului anual pentru acoperirea unei pãrþi
din costul chiriei, energiei electrice ºi energiei termice
pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de rãzboi,
vãduvelor de rãzboi, precum ºi accidentaþilor de rãzboi
în afara serviciului ordonat
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Articolul 2 din Hotãrârea Guvernului nr. 837/1997 privind acordarea ajutorului anual pentru acoperirea unei pãrþi din costul chiriei,
energiei electrice ºi energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor
de rãzboi, vãduvelor de rãzboi, precum ºi accidentaþilor de rãzboi în afara
serviciului ordonat, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 355 din 12 decembrie 1997, se modificã dupã cum urmeazã:
”Art. 2. Ñ Sumele necesare pentru acordarea ajutorului prevãzut la
art. 1, inclusiv cheltuielile efectuate cu transmiterea drepturilor cãtre beneficiari, se suportã din bugetele ordonatorilor principali de credite prin care se
asigurã plata indemnizaþiilor de veteran de rãzboi.Ò
PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA
Contrasemneazã:
p. Ministrul apãrãrii naþionale,
Ion Dan Zaharia,
secretar de stat
p. Ministru de stat,
ministru de interne,
Nicolae Langa,
secretar de stat
Ministru de stat,
ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Alexandru Athanasiu
Ministrul finanþelor,
Daniel Dãianu
Bucureºti, 29 decembrie 1997.
Nr. 936.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru prelungirea, în anul 1998, a aplicãrii Hotãrârii Guvernului nr. 414/1993
privind acordarea unor facilitãþi la cãlãtoria pe calea feratã pentru pensionari
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ (1) Pensionarii din sistemul asigurãrilor sociale cial distribuit de cãtre Ministerul Muncii ºi Protecþiei
de stat, sistemul de pensii ºi asigurãri sociale pentru agri- Sociale.
Art. 2. Ñ (1) Fondurile necesare pentru acoperirea
cultori, precum ºi pensionarii din celelalte sisteme proprii
contravalorii
cãlãtoriilor efectuate se asigurã de la bugetul
de asigurãri sociale au dreptul la 6 cãlãtorii simple cu
de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, cap. 60.01
reducere de 50% din tariful trenurilor de persoane clasa
”Asistenþã socialã, alocaþii, pensii, ajutoare ºi indemnizaþiiÒ.
a II-a.
(2) Fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor de
(2) Legitimaþiile de cãlãtorie pentru pensionari se vor eli- confecþionare ºi de distribuire a taloanelor speciale vor fi
bera de cãtre Regia Autonomã ”Societatea Naþionalã a suportate din bugetul asigurãrilor sociale pentru pensionarii
Cãilor Ferate RomâneÒ prin staþiile ºi agenþiile de voiaj din sistemul asigurãrilor sociale de stat, iar pentru pensioC.F.R., la prezentarea
de cãtre beneficiari
a talonului spenarii din sistemul asigurãrilor
sociale pentruPurposes
agricultori, precum
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ºi pentru pensionarii din celelalte sisteme proprii de asigurãri sociale, fondurile se vor suporta din bugetele acestora.
(3) Transmiterea taloanelor speciale va fi asiguratã de
Regia Autonomã ”Poºta RomânãÒ o datã cu transmiterea
drepturilor de pensie, fãrã comision suplimentar.
Art. 3. Ñ Prevederile prezentei hotãrâri nu se aplicã
pensionarilor din toate sistemele de asigurãri sociale care
beneficiazã de facilitãþi la transportul pe calea feratã în
temeiul altor reglementãri legale.

Art. 4. Ñ Pentru punerea în aplicare a prevederilor
prezentei hotãrâri se vor utiliza modalitãþile tehnice stabilite în Normele comune ale Ministerului Muncii ºi
Protecþiei Sociale, Ministerului Transporturilor ºi
Ministerului Finanþelor de aplicare a prevederilor Hotãrârii
Guver nului nr. 1.028/1995 pentru prelungirea, în anul
1996, a aplicãrii Hotãrârii Guvernului nr. 414/1993 privind
acordarea unor facilitãþi la cãlãtoria pe calea feratã pentru
pensionari.

PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA
Contrasemneazã:
Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu
Ministru de stat,
ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Alexandru Athanasiu
Ministrul finanþelor,
Daniel Dãianu
Bucureºti, 29 decembrie 1997.
Nr. 938.
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