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HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru completarea anexei la Hotãrârea Guvernului
nr. 799/1990 privind recunoaºterea înfiinþãrii
unor camere de comerþ ºi industrie teritoriale judeþene
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Articol unic. Ñ Anexa la Hotãrârea Guvernului nr. 799/1990 privind
recunoaºterea înfiinþãrii unor camere de comerþ ºi industrie teritoriale judeþene, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 9 mai
1992, se completeazã cu o nouã poziþie care va avea urmãtorul cuprins:
”Ñ Camera de Comerþ ºi Industrie a Judeþului Ilfov.Ò
PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministrul industriei ºi comerþului,
Radu Berceanu
Ministrul finanþelor,
Daniel Dãianu
Bucureºti, 28 august 1998.
Nr. 535.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Înfiinþarea distribuþiei
de gaze naturale în comuna Ciacova, 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 ”Înfiinþarea distribuþiei de gaze naturale în comuna Ciacova, 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

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Vlad Roºca
Ministrul finanþelor,
Daniel Dãianu
Bucureºti, 28 august 1998.
Nr. 542.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea, fãrã platã, a unor obiective, inclusiv a mijloacelor fixe aferente acestora,
din administrarea Regiei Autonome pentru Producþia de Tehnicã Militarã ”RatmilÒ Bucureºti
în administrarea Regiei Autonome ”Apele RomâneÒ
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea, fãrã platã, din administrarea Regiei Autonome pentru Producþia de Tehnicã
Militarã ”RatmilÒ Bucureºti în administrarea Regiei
Autonome ”Apele RomâneÒ a obiectivelor, inclusiv a mijloacelor fixe aferente acestora, specificate în anexa care face
parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Predarea-preluarea obiectivelor, inclusiv a mijloacelor fixe aferente acestora, potrivit art. 1, se face pe

bazã de protocol încheiat între pãrþi în termen de 30 de
zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
Art. 3. Ñ Patrimoniul Regiei Autonome pentru Producþia
de Tehnicã Militarã ”RatmilÒ Bucureºti se diminueazã, în
mod corespunzãtor, cu valoarea obiectivelor, inclusiv a mijloacelor fixe aferente acestora, specificate în anexã, iar
patrimoniul Regiei Autonome ”Apele RomâneÒ se majoreazã
cu valoarea preluatã.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministrul industriei ºi comerþului,
Radu Berceanu
Ministrul apelor, pãdurilor ºi protecþiei mediului,
Romicã Tomescu
Ministrul finanþelor,
Daniel Dãianu
Bucureºti, 28 august 1998.
Nr. 543.

ANEXÃ

LISTA

cuprinzând obiectivele propuse a se transmite, fãrã platã, din administrarea Regiei Autonome
pentru Producþia de Tehnicã Militarã ”RatmilÒ Bucureºti în administrarea Regiei Autonome
”Apele RomâneÒ

Denumirea
obiectivului

Valoarea rãmasã
Valoarea
actualizatã
rãmasã
Valoarea
conform Hotãrârii actualizatã la
de înregistrare
Guvernului
31 martie
(mii lei)
nr. 500/1994
1998
(mii lei)
(mii lei)

Amortizarea
calculatã
la
31 martie
1998
(mii lei)

Unitatea
de la care
se transmite
obiectivul

Unitatea
la care
se transmite
obiectivul

Uzina Mecanicã Cugir

Regularizarea
Râului Mare
Regularizarea
Râului Mic
Regularizarea
Pârâului Gugului
TOTAL:
TOTAL GENERAL:

3.130.988,70

3.692.469,40

3.458.047,10 234.422,30

981.218,30

419.737,50

393.927,70

25.809,80

1.328.599,40

1.328.599,40

1.246.149,90

82.449,50

5.440.806,40

5.440.806,30

5.098.124,70 342.681,60

5.440.806,40

5.440.806,30 5.098.124,70 342.681,60

Regia Autonomã Regia Autonomã
pentru Producþia ”Apele RomâneÒ Ñ
de Tehicã Militarã E x p l o a t a r e a
”RatmilÒ Bucureºti Ñ lucrãrilor hidroUzina Mecanicã
tehnice Alba
Cugir
Regia Autonomã Regia Autonomã
pentru Producþia ”Apele RomâneÒ
de Tehicã Militarã
”RatmilÒ Bucureºti
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Înfiinþarea distribuþiei
de gaze naturale în comuna Vidra, judeþul IlfovÒ
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 Vidra, judeþul
IlfovÒ, 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

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Vlad Roºca
Ministrul finanþelor,
Daniel Dãianu
Bucureºti, 28 august 1998.
Nr. 544.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Înfiinþarea reþelei de distribuþie
de gaze naturale în comuna Mugeni, judeþul HarghitaÒ
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de
investiþii ”Înfiinþarea reþelei de distribuþie de gaze naturale în comuna Mugeni,
judeþul HarghitaÒ, 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

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Vlad Roºca
Ministrul finanþelor,
Daniel Dãianu
Bucureºti, 28 august 1998.
Nr. 545.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Modernizarea sistemului
de telecomunicaþii al Societãþii Naþionale
a Cãilor Ferate RomâneÒ
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de
investiþii ”Modernizarea sistemului de telecomunicaþii al Societãþii Naþionale a
Cãilor Ferate RomâneÒ, cuprinºi în anexa*) la prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii se va face din creditul
acordat de cãtre Banca Internaþionalã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare
Societãþii Naþionale a Cãilor Ferate Române, cu garanþia Guvernului
României, ºi, în completare, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului
Transporturilor, potrivit listelor de investiþii aprobate conform legii.
PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu
Ministrul finanþelor,
Daniel Dãianu
Bucureºti, 28 august 1998.
Nr. 546.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Extinderea ºi modernizarea
Bibliotecii Academiei Române, municipiul BucureºtiÒ
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de
investiþii ”Extinderea ºi modernizarea Bibliotecii Academiei Române, municipiul BucureºtiÒ, cuprinºi în anexa*) la prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la art. 1 se face
din fondurile bugetului de stat ºi din alte fonduri legal constituite cu aceastã
destinaþie, conform listelor de investiþii aprobate potrivit legii.
PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
p. Ministrul lucrãrilor publice
ºi amenajãrii teritoriului,
L‡szl— BorbŽly,
secretar de stat
Ministrul finanþelor,
Daniel Dãianu
Preºedintele Academiei Române,
Eugen Simion
Bucureºti, 28 august 1998.
Nr. 547.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea, cu platã, a unui imobil, situat în oraºul Tãºnad, judeþul Satu Mare,
din patrimoniul Ministerului Apãrãrii Naþionale în patrimoniul oraºului Tãºnad
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea, cu platã, a imobilului
situat în oraºul Tãºnad, cartierul Victoriei, Aleea Salcâmilor
nr. 3, judeþul Satu Mare, compus din bloc de locuinþe ºi
terenul aferent, identificate conform anexei care face parte
integrantã din prezenta hotãrâre, din patrimoniul Ministerului
Apãrãrii Naþionale în patrimoniul oraºului Tãºnad.

Art. 2. Ñ Transmiterea imobilului prevãzut la art. 1 se
face la valoarea de inventar rezultatã din evidenþele contabile.
Art. 3. Ñ Predarea-preluarea imobilului ºi a terenului,
transmise potrivit art. 1 ºi 2, 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

RADU VASILE
Contrasemneazã:
p. Ministru de stat, ministrul apãrãrii naþionale,
Constantin Degeratu,
secretar de stat
p. Secretar de stat,
ºeful Departamentului pentru Administraþie Publicã Localã,
Ioan Onisei,
subsecretar de stat
Ministrul finanþelor,
Daniel Dãianu
Bucureºti, 28 august 1998.
Nr. 548.

ANEXÃ

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite, cu platã, din patrimoniul Ministerului Apãrãrii Naþionale
în patrimoniul oraºului Tãºnad
Locul unde
este situat
imobilul
care se transmite

Oraºul Tãºnad,
cartierul Victoriei,
Aleea Salcâmilor
nr. 3, bloc 2,
judeþul Satu Mare

Valoarea proiectãrii

Persoana juridicã
de la care
se transmite
imobilul

Ministerul
Apãrãrii
Naþionale

Persoana juridicã
la care
se transmite
imobilul

Consiliul Local
al Oraºului
Tãºnad

Caracteristicile
tehnice
ale
imobilului

Valoarea imobilului
la data
transmiterii
(lei)

Bloc de locuinþe
Ñ parter + 4 etaje
Ñ suprafaþa construitã =
270,75 m2
Ñ suprafaþa construitã
desfãºuratã = 1.353,75 m2
Ñ fundaþie din beton
Ñ pereþi din zidãrie
de cãrãmidã
Ñ acoperiº tip terasã
Ñ suprafaþa terenului
aferent blocului de
locuinþe = 342 m2

36.091.646

3.658.000

TOTAL VALOARE:
39.749.646
Compression
by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation
Purposes Only
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind organizarea reuniunilor grupului de lucru pentru proiectul ”Centrul regional iniþiativa
de cooperare sud-est europeanã de combatere a crimei organizate ºi a corupþieiÒ
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ Se aprobã organizarea la Bucureºti, în Palatul
Parlamentului, a reuniunilor grupului de lucru pentru proiectul ”Centrul regional iniþiativa de cooperare sud-est europeanã de combatere a crimei organizate ºi a corupþieiÒ.

Art. 2. Ñ Cheltuielile aferente acþiunilor prevãzute la art. 1
se ridicã la suma de 42.475.000 lei ºi vor fi suportate din
bugetul pe anul 1998 al Ministerului Finanþelor Ñ Direcþia
Generalã a Vãmilor, de la capitolul bugetar 72.01 ”Alte
acþiuniÒ, art. 30.02 ”Alte cheltuieli Ñ Cheltuieli de protocolÒ.

p. PRIM-MINISTRU,

VALERIU STOICA
Contrasemneazã:
Ministrul finanþelor,
Daniel Dãianu
Bucureºti, 31 august 1998.
Nr. 550.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind autorizarea operaþiunilor refuzate la vizã prin Decizia nr. 99/1998
a Secþiei de control preventiv a Curþii de Conturi
În temeiul art. 25 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea ºi funcþionarea Curþii de Conturi,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Articol unic. Ñ Se autorizeazã Ministerul Afacerilor
Externe sã efectueze operaþiunile refuzate la vizã prin

Decizia nr. 99/1998 a Secþiei de control preventiv a Curþii
de Conturi.

p. PRIM-MINISTRU,

VALERIU STOICA
Contrasemneazã:
p. Ministrul afacerilor externe,
Elena Zamfirescu,
secretar de stat
Ministrul finanþelor,
Daniel Dãianu
Bucureºti, 31 august 1998.
Nr. 552.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL LUCRÃRILOR PUBLICE
ªI AMENAJÃRII TERITORIULUI
Nr. 59/N din 27 iulie 1998

DEPARTAMENTUL PENTRU
ADMINISTRAÞIE PUBLICÃ LOCALÃ
Nr. 19 a/3.822 din 28 iulie 1998

ORDIN
privind aplicarea Hotãrârii Guvernului nr. 413/1998
pentru refacerea locuinþelor afectate de calamitãþile naturale produse în luna iunie 1998
Ministrul lucrãrilor publice ºi amenajãrii teritoriului ºi ºeful Departamentului pentru Administraþie Publicã Localã,
secretar de stat,
în aplicarea Hotãrârii Guvernului nr. 413/1998 privind alocarea unor sume din bugetul de stat pe anul 1998 pentru înlãturarea efectelor calamitãþilor naturale produse în unele judeþe în luna iunie 1998,
pentru refacerea locuinþelor avariate sau distruse de inundaþii ºi/sau de alunecãri de teren,
Compression
by CVISION
Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
emit prezentul
ordin.
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Art. 1. Ñ Comisiile judeþene de apãrare împotriva
dezastrelor, constituite potrivit prevederilor Ordonanþei
Guvernului nr. 47/1994, aprobatã prin Legea nr. 124/1995,
numesc, prin hotãrâre, Grupul operativ pentru monitorizarea
acþiunilor privind evaluarea pagubelor, stabilirea ºi acordarea ajutoarelor financiare populaþiei afectate, denumit în
continuare grupul operativ.
Grupul operativ este coordonat de un vicepreºedinte al
consiliului judeþean ºi se constituie din:
Ñ reprezentanþi ai:
¥ direcþiei generale de urbanism, amenajarea teritoriului
ºi lucrãri publice, care asigurã ºi secretariatul grupului operativ;
¥ direcþiei generale judeþene a finanþelor publice ºi controlului financiar de stat;
¥ inspecþiei judeþene în construcþii, lucrãri publice, urbanism ºi amenajarea teritoriului;
¥ Regiei Autonome ”Apele RomâneÒ, sucursala teritorialã;
¥ agenþiei judeþene de protecþie a mediului;
¥ inspectoratului judeþean de protecþie civilã;
Ñ primarii localitãþilor afectate de inundaþii ºi/sau de alunecãri de teren.
Art. 2. Ñ Pentru refacerea locuinþelor grav afectate de
inundaþiile ºi/sau de alunecãrile de teren produse în luna
iunie 1998, consiliile locale împreunã cu reprezentanþi ai
grupului operativ vor inventaria locuinþele avariate sau distruse ºi vor estima costurile pentru refacerea acestora.
În acest scop se vor întocmi fiºe de identificare a locuinþelor grav afectate ºi situaþii centralizatoare pe localitãþi.
Art. 3. Ñ Comisiile judeþene de apãrare împotriva
dezastrelor, pe baza situaþiilor întocmite potrivit art. 2, stabilesc ºi comunicã consiliilor locale plafoanele alocate, în
limita sumelor aprobate pentru fiecare judeþ, potrivit anexei
la Hotãrârea Guvernului nr. 413/1998.
Art. 4. Ñ Potrivit art. 4 alin. (1) din Hotãrârea
Guvernului nr. 413/1998, consiliile locale stabilesc, prin
hotãrâre, din inventarul clãdirilor afectate, în limita plafoanelor comunicate:
¥ lista locuinþelor care necesitã reparaþii;
¥ lista locuinþelor care necesitã strãmutarea pe amplasamente stabile;
¥ sumele alocate pentru fiecare locuinþã.
Art. 5. Ñ Pentru refacerea locuinþelor afectate de inundaþii ºi/sau de alunecãri de teren, în conformitate cu procedura de autorizare a executãrii construcþiilor, aprobatã prin
Ordinul ministrului lucrãrilor publice ºi amenajãrii teritoriului
nr. 91/1991, autorizaþia lucrãrilor de intervenþie urgentã se
elibereazã imediat de cãtre primãrii, potrivit competenþelor
stabilite prin lege, urmând ca documentaþia legalã sã fie
definitivatã pe parcursul lucrãrilor sau la închiderea
acestora.
Pentru locuinþele care necesitã strãmutare, autorizaþiile
de construire se elibereazã pentru noi amplasamente staMinistrul lucrãrilor publice
ºi amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica

bile, numai dupã emiterea, potrivit prevederilor art. 10 din
Regulamentul general de urbanism, aprobat prin Hotãrârea
Guvernului nr. 525/1996, a hotãrârii consiliului judeþean
privind delimitarea, cu avizul organelor de specialitate ale
administraþiei publice, a zonelor expuse la riscuri naturale.
Refacerea locuinþelor care necesitã strãmutare se va
face pe amplasamente stabile, în conformitate cu prevederile legale, pentru care se vor elabora în regim de urgenþã
documentaþiile de urbanism (plan urbanistic zonal, pentru
zone compacte, cuprinzând numãrul de loturi aferente locuinþelor care necesitã strãmutarea).
Art. 6. Ñ Execuþia lucrãrilor necesare se face prin
încredinþare directã, în conformitate cu prevederile art. 16
lit. b) din Ordonanþa Guvernului nr. 12/1993, republicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 281 din
4 decembrie 1995, ºi cu respectarea prevederilor Hotãrârii
Guvernului nr. 592/1993, republicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 244 din 25 octombrie 1995, ºi ale
Ordinului ministrului lucrãrilor publice ºi amenajãrii teritoriului
nr. 784/34/N/1998.
În acest scop consiliile judeþene vor selecþiona ºi verifica,
potrivit legii, calificarea societãþilor comerciale de construcþii
cãrora li se vor încredinþa, pe localitãþi, lucrãri de refacere
a locuinþelor.
Durata de execuþie a lucrãrilor se va stabili astfel încât
acestea sã fie încheiate în anul curent, înainte de instalarea sezonului rece în zonele respective.
Art. 7. Ñ Decontarea lucrãrilor se face de cãtre consiliile judeþene, pe baza situaþiilor de lucrãri prezentate de
societãþile comerciale de construcþii autorizate.
Situaþiile de lucrãri vor cuprinde numai lucrãrile strict
necesare refacerii locuinþelor afectate.
Potrivit art. 3 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului
nr. 413/1998, situaþiile de lucrãri vor fi avizate, din punct
de vedere tehnic, de cãtre Inspecþia de stat în construcþii,
lucrãri publice, urbanism ºi amenajarea teritoriului, prin
inspecþiile judeþene subordonate.
Art. 8. Ñ Consiliile judeþene vor raporta sãptãmânal, în
fiecare zi de vineri, Direcþiei prefecturi din cadrul
Departamentului pentru Administraþie Publicã Localã, precum ºi grupului operativ de lucru desemnat, în cadrul
Ministerului Lucrãrilor Publice ºi Amenajãrii Teritoriului, prin
Ordinul nr. 57/N din 16 iulie 1998, stadiul la zi, pe localitãþi, al lucrãrilor de refacere a locuinþelor.
Art. 9. Ñ Prefecþii judeþelor, în calitate de preºedinþi ai
comisiilor judeþene de apãrare împotriva dezastrelor, ºi preºedinþii consiliilor judeþene, în calitate de ordonatori principali de credite, rãspund pentru utilizarea eficientã ºi cu
maximã responsabilitate a sumelor alocate pentru refacerea
locuinþelor afectate.
Art. 10. Ñ Prezentul ordin se publicã, prin grija
Departamentului pentru Administraþie Publicã Localã, în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
Secretar de stat,
ºeful Departamentului pentru Administraþie Publicã Localã,
Vlad Roºca
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