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ORDONANÞE ªI HOTÃRÂRI
ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ
privind unele mãsuri de protecþie pentru personalul al cãrui contract individual de muncã
va fi desfãcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea
Regiei Autonome de Electricitate ”RenelÒ, Regiei Autonome a Gazelor Naturale ”RomgazÒ Mediaº
ºi a Regiei Autonome a Petrolului ”PetromÒ Bucureºti
În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituþia României,
Guvernul României emite urmãtoarea ordonanþã de urgenþã:
Art. 1. Ñ (1) Prevederile prezentei ordonanþe de baza Hotãrârii Guvernului nr. 491/1998, ºi a Societãþii
urgenþã se aplicã personalului care urmeazã sã fie disponi- Naþionale a Petrolului ”PetromÒ Ñ S.A. Bucureºti, înfiinþatã
bilizat prin concedieri colective din cadrul Companiei prin reorganizarea Regiei Autonome a Petrolului ”PetromÒ
Naþionale de Electricitate Ñ S.A., Societãþii Naþionale Bucureºti în baza Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
”NuclearelectricaÒ Ñ S.A. ºi Regiei Autonome pentru nr. 49/1997.
Activitãþi Nucleare, înfiinþate prin reorganizarea Regiei
(2) Pentru persoanele disponibilizate în condiþiile art. 1,
Autonome de Electricitate ”RenelÒ în baza Hotãrârii prin concedieri colective, astfel cum sunt definite la art. 2
Guvernului nr. 365/1998, Societãþii Naþionale de Gaze lit. a) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 9/1997,
Naturale ”RomgazÒ Ñ S.A., înfiinþatã prin reorganizarea desfacerea contractului individual de muncã este dispusã în
Regiei Autonome by
a Gazelor
Naturale
”RomgazÒ Mediaº PdfCompressor.
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Art. 7. Ñ Persoanele disponibilizate de la Compania
(3) Aprobarea disponibilizãrilor colective se face prin
Naþionalã de Electricitate Ñ S.A., Societatea Naþionalã
ordin al ministrului de resort.
Art. 2. Ñ (1) Persoanele cu o vechime minimã de un ”NuclearelectricaÒ Ñ S.A., Societatea Naþionalã de Gaze
an în structurile fostelor regii autonome: ”RenelÒ Bucureºti, Naturale ”RomgazÒ Ñ S.A. ºi Societatea Naþionalã a
”RomgazÒ Mediaº ºi ”PetromÒ Bucureºti, ale cãror contracte Petrolului ”PetromÒ Ñ S.A. Bucureºti, precum ºi de la
individuale de muncã sunt desfãcute ca urmare a conce- Regia Autonomã pentru Activitãþi Nucleare beneficiazã ºi de
dierilor colective, beneficiazã, lunar, pe o perioadã determi- urmãtoarele facilitãþi:
a) scutirea pe o perioadã de 2 ani de la plata impozitunatã, de o platã compensatorie, neimpozabilã, egalã cu
salariul mediu net realizat în luna octombrie 1998 în unita- lui pe venit, pentru cei care, în termen de 12 luni de la
desfacerea contractului individual de muncã, vor fi autorizaþi
tea respectivã, dupã cum urmeazã:
a) 12 luni, dintre care primele 6 luni din bugetele de sã desfãºoare activitãþi economice pe baza liberei iniþiative,
venituri ºi cheltuieli ale Companiei Naþionale de Electricitate Ñ ca persoane fizice independente sau în asociaþii familiale;
b) credite, în condiþiile prevãzute de Legea nr. 1/1991,
S.A., Societãþii Naþionale ”NuclearelectricaÒ Ñ S.A.,
Societãþii Naþionale de Gaze Naturale ”RomgazÒ Ñ S.A. ºi republicatã, cu modificãrile ulterioare.
Art. 8. Ñ Sumele de bani aferente plãþilor compensatoSocietãþii Naþionale a Petrolului ”PetromÒ Ñ S.A. Bucureºti,
precum ºi al Regiei Autonome pentru Activitãþi Nucleare ºi rii se suportã din bugetele de venituri ºi cheltuieli ale
urmãtoarele 6 luni din bugetul Fondului pentru plata ajuto- Companiei Naþionale de Electricitate Ñ S.A., Societãþii
rului de ºomaj, pentru salariaþii cu o vechime în muncã Naþionale ”NuclearelectricaÒ Ñ S.A., Societãþii Naþionale de
Gaze Naturale ”RomgazÒ Ñ S.A., Societãþii Naþionale a
mai micã de 5 ani;
b) 15 luni, dintre care primele 6 luni din bugetele de Petrolului ”PetromÒ Ñ S.A. Bucureºti ºi al Regiei Autonome
venituri ºi cheltuieli ale Companiei Naþionale de Electricitate Ñ pentru Activitãþi Nucleare, precum ºi din bugetul Fondului
S.A., Societãþii Naþionale ”NuclearelectricaÓ Ñ S.A., pentru plata ajutorului de ºomaj, în limita sumelor prevãSocietãþii Naþionale de Gaze Naturale ”RomgazÒ Ñ S.A. ºi zute cu aceastã destinaþie în legea bugetului asigurãrilor
Societãþii Naþionale a Petrolului ”PetromÒ Ñ S.A. Bucureºti, sociale de stat.
Art. 9. Ñ (1) Sumele plãtite în conformitate cu prevederile
precum ºi al Regiei Autonome pentru Activitãþi Nucleare ºi
urmãtoarele 9 luni din bugetul Fondului pentru plata ajuto- art. 2 de entitãþile Companiei Naþionale de Electricitate Ñ S.A,
rului de ºomaj, pentru salariaþii cu o vechime în muncã Societãþii Naþionale ”NuclearelectricaÒ Ñ S.A., Societãþii
Naþionale de Gaze Naturale ”RomgazÒ Ñ S.A. ºi Societãþii
cuprinsã între 5 ºi 15 ani;
c) 20 de luni, dintre care primele 8 luni din bugetele de Naþionale a Petrolului ”PetromÒ Ñ S.A. Bucureºti, precum
venituri ºi cheltuieli ale Companiei Naþionale de Electricitate Ñ ºi ale Regiei Autonome pentru Activitãþi Nucleare se transS.A., Societãþii Naþionale ”NuclearelectricaÒ Ñ S.A., ferã, lunar, în conturi curente personale, deschise la Casa
Societãþii Naþionale de Gaze Naturale ”RomgazÒ Ñ S.A. ºi de Economii ºi Consemnaþiuni.
(2) Sumele de bani aferente plãþilor compensatorii,
Societãþii Naþionale a Petrolului ”PetromÒ Ñ S.A. Bucureºti,
precum ºi al Regiei Autonome pentru Activitãþi Nucleare ºi suportate din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de
urmãtoarele 12 luni din bugetul Fondului pentru plata ajuto- ºomaj, se transferã, lunar, de cãtre direcþiile generale de
rului de ºomaj, pentru salariaþii cu o vechime în muncã mai muncã ºi protecþie socialã judeþene, respectiv a municipiului
Bucureºti, în conturi curente personale, purtãtoare de
mare de 15 ani.
(2) Sumele de bani aferente plãþilor compensatorii pot fi dobândã, deschise pe numele beneficiarilor la Casa de
achitate ºi într-o singurã tranºã, dacã beneficiarul se anga- Economii ºi Consemnaþiuni.
(3) Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale, Compania
jeazã sã utilizeze suma de bani în scopul desfãºurãrii unor
activitãþi, cum ar fi: înfiinþarea unei societãþi comerciale, Naþionalã de Electricitate Ñ S.A., Societatea Naþionalã
desfãºurarea unei activitãþi comerciale pe cont propriu, ”NuclearelectricaÒ Ñ S.A., Societatea Naþionalã de Gaze
achiziþionarea sau asocierea în vederea achiziþionãrii de Naturale ”RomgazÒ Ñ S.A., Societatea Naþionalã a
inventar agricol, cumpãrarea de acþiuni sau de alte valori Petrolului ”PetromÒ Ñ S.A. Bucureºti ºi Regia Autonomã
mobiliare, semnând în acest sens o declaraþie pe propria pentru Activitãþi Nucleare vor încheia cu Casa de Economii
ºi Consemnaþiuni convenþii pentru stabilirea modalitãþilor de
rãspundere.
(3) Dreptul la plata compensatorie se naºte la data des- derulare a plãþilor compensatorii prevãzute de prezenta
facerii contractului individual de muncã ºi se acordã fiecãrei ordonanþã de urgenþã.
(4) Pentru deschiderea de conturi curente personale ºi
persoane o singurã datã.
Art. 3. Ñ Persoanele ale cãror contracte individuale de pentru operaþiunile efectuate în acestea nu se percepe
muncã sunt desfãcute ca urmare a concedierilor colective comision beneficiarului de plãþi compensatorii.
(5) Pentru sumele de bani, aferente plãþilor compensatoprimesc, în condiþiile legii, ºi drepturile stabilite de Legea
nr. 1/1991 privind protecþia socialã a ºomerilor ºi reintegra- rii, virate în conturile curente personale, ºi pentru regularirea lor profesionalã, republicatã, cu modificãrile ulterioare. zãrile ulterioare Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale,
Art. 4. Ñ Nu beneficiazã de plata compensatorie stabi- Compania Naþionalã de Electricitate Ñ S.A., Societatea
litã potrivit art. 2 alin. (1) persoanele aflate în situaþiile pre- Naþionalã ”NuclearelectricaÒ Ñ S.A., Societatea Naþionalã
vãzute la art. 7 alin. (2) lit. a)Ðe) din Ordonanþa de urgenþã de Gaze Naturale ”RomgazÒ Ñ S.A. ºi Societatea
Naþionalã a Petrolului ”PetromÒ Ñ S.A. Bucureºti, precum
a Guvernului nr. 9/1997.
Art. 5. Ñ Sumele aferente plãþilor compensatorii nu con- ºi Regia Autonomã pentru Activitãþi Nucleare vor plãti
stituie sursã de venituri în sensul prevederilor art. 6 Casei de Economii ºi Consemnaþiuni un comision de pânã
alin. (1) lit. b) din Legea nr. 1/1991, republicatã, cu modifi- la 2%, stabilit prin convenþie.
(6) Conturile curente personale purtãtoare de dobândã
cãrile ulterioare.
Art. 6. Ñ Persoanele prevãzute la art. 1 ºi 2 benefi- vor avea un sold minim lunar de 10.000 lei.
Art. 10. Ñ Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale,
ciazã ºi de mãsurile active de protecþie a persoanelor
cãrora li s-a desfãcut contractul individual de muncã ca Compania Naþionalã de Electricitate Ñ S.A., Societatea
urmare a concedierilor colective, prevãzute la cap. II din Naþionalã ”NuclearelectricaÒ Ñ S.A., Societatea Naþionalã
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Naþionalã a Petrolului ”PetromÒ Ñ S.A. Bucureºti, precum
ºi Regia Autonomã pentru Activitãþi Nucleare vor vira Casei
de Economii ºi Consemnaþiuni, o datã cu sumele care
reprezintã plãþi compensatorii, un comision de pânã la 2%.
Comisionul va fi suportat din Fondul pentru plata ajutorului
de ºomaj, respectiv din bugetele de venituri ºi cheltuieli ale
Companiei Naþionale de Electricitate Ñ S.A., Societãþii
Naþionale ”NuclearelectricaÒ Ñ S.A, Societãþii Naþionale de
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Gaze Naturale ”RomgazÒ Ñ S.A, Societãþii Naþionale a
Petrolului ”PetromÒ Ñ S.A. Bucureºti ºi al Regiei Autonome
pentru Activitãþi Nucleare.
Art. 11. Ñ În termen de 30 de zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei ordonanþe de urgenþã, Ministerul Muncii
ºi Protecþiei Sociale ºi Ministerul Industriei ºi Comerþului vor
elabora ºi vor supune aprobãrii Guvernului normele de aplicare a prezentei ordonanþe de urgenþã.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministrul industriei ºi comerþului,
Radu Berceanu
p. Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Iuliu Bara,
secretar de stat
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 12 noiembrie 1998.
Nr. 36.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind efectuarea recorelãrii pensiilor pentru munca depusã
ºi limitã de vârstã cu vechime integralã din sistemul asigurãrilor sociale de stat
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ Cuantumurile individuale ale pensiilor pentru platã sau cuvenitã în luna intrãrii în vigoare a prezentei
munca depusã ºi limitã de vârstã cu vechime integralã din hotãrâri, neinfluenþatã de mãsurile de protecþie socialã
sistemul asigurãrilor sociale de stat, pentru care raportul acordate dupã data de 31 octombrie 1990.
(3) Cuantumul echivalent al pensiei individuale în luna
dintre nivelul pensiei cuvenite ºi cel al pensiei medii, în
luna intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, este mai mic octombrie 1990 se determinã scãzând din cuantumul pendecât acelaºi raport pentru luna octombrie 1990, se reco- siei, cuvenit la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri,
toate sumele reprezentând compensãrile, indexãrile, majoreleazã în condiþiile prevãzute de prezenta hotãrâre.
rãrile, corelãrile, recorelãrile ºi corecþiile aplicate pensiilor
Art. 2. Ñ (1) De prevederile art. 1 beneficiazã:
a) pensionarii ale cãror drepturi de pensie s-au deschis de asigurãri sociale de stat începând cu luna octombrie
ori s-au revizuit anterior datei de 1 august 1996;
1990 ºi pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri,
b) persoanele ale cãror drepturi de pensie se deschid conform actelor normative prevãzute în anexa nr. 1 la
dupã data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri ºi se sta- Hotãrârea Guvernului nr. 565/1996 privind aplicarea mãsuribilesc pe baza salariilor ºi a altor drepturi, care, potrivit lor de protecþie socialã a pensiilor de asigurãri sociale de
legii, se iau în calcul la stabilirea pensiei, anterioare datei stat ºi militare stabilite ºi recalculate dupã data de
de 1 august 1991;
1 august 1996, cu modificãrile ulterioare.
c) pensionarii cu drepturi de pensie stabilite, potrivit
(4) În situaþia în care, prin aplicarea prevederilor
lit. a) ºi b), în baza Legii nr. 2/1995 privind pensionarea alin. (3), pentru o anumitã valoare a cuantumului individual
anticipatã.
al pensiei la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri
(2) De prevederile art. 1 nu beneficiazã persoanele pre- corespund mai multe valori ale pensiei în luna octombrie
vãzute la alin. (1) ale cãror cuantumuri de pensie de asi- 1990, cuantumul echivalent al pensiei în luna octombrie
gurãri sociale de stat depãºesc valoarea ultimului salariu 1990 se stabileºte ca fiind valoarea medie a intervalului
mediu net pe economie comunicat de Comisia Naþionalã acoperit de toate valorile corespondente.
pentru Statisticã pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei
Art. 4. Ñ (1) Cuantumul echivalent al pensiei individuale,
hotãrâri.
stabilit conform prevederilor art. 3, se înmulþeºte cu raportul
Art. 3. Ñ (1) În vederea aplicãrii mãsurilor de recore- dintre pensia medie pentru munca depusã ºi limitã de vârstã
lare, din cuantumul individual al pensiei pentru munca cu vechime integralã din luna intrãrii în vigoare a prezentei
depusã ºi limitã de vârstã cu vechime integralã, cuvenit la hotãrâri ºi pensia medie pentru munca depusã ºi limitã de
data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, se determinã vârstã cu vechime integralã din luna octombrie 1990.
cuantumul echivalent al pensiei individuale în luna octom(2) Cuantumul rezultat din aplicarea prevederilor alin. (1)
brie 1990.
nu poate depãºi valoarea ultimului salariu mediu net pe
(2) Prin cuantumul echivalent al pensiei individuale în luna economie comunicat de Comisia Naþionalã pentru Statisticã
octombrie 1990 se
pensiaTechnologies’
individualã aflatã PdfCompressor.
în pânã la data intrãriiFor
în vigoare
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Compression
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(3) În situaþia în care cuantumul rezultat conform prevederilor alin. (1) este mai mic sau egal cu cuantumul cuvenit al pensiei la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri,
se pãstreazã cuantumul individual al pensiei la data intrãrii
în vigoare a prezentei hotãrâri.
(4) Valoarea pensiei, obþinutã conform prevederilor
alin. (1) ºi (2), reprezintã noul cuantum al pensiei, recorelatã potrivit prezentei hotãrâri.
Art. 5. Ñ În luna în care se efectueazã recorelarea prevãzutã la art. 1, pensiile vor fi mai întâi recorelate în conformitate cu prevederile prezentei hotãrâri, dupã care vor fi
corectate potrivit prevederilor Hotãrârii Guvernului

nr. 173/1998 privind mãsuri de protecþie socialã aplicabile
pensiilor ºi altor drepturi de asigurãri sociale, alocaþiilor de
stat pentru copii, precum ºi altor venituri ale populaþiei în
anul 1998.
Art. 6. Ñ Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale va emite
norme de aplicare a prevederilor prezentei hotãrâri, care
vor fi aprobate prin ordin al ministrului muncii ºi protecþiei
sociale.
Art. 7. Ñ Prezenta hotãrâre intrã în vigoare la 30 de
zile de la data publicãrii ei în Monitorul Oficial al României
ºi se aplicã pentru drepturile de pensie aferente lunii în
care a intrat în vigoare.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
p. Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Iuliu Bara,
secretar de stat
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 13 noiembrie 1998.
Nr. 797.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL FINANÞELOR
Nr. 21.541/15 octombrie 1998

MINISTERUL LUCRÃRILOR PUBLICE
ªI AMENAJÃRII TERITORIULUI
Nr. 8.392 NN/15 octombrie 1998

MODIFICÃRI ªI COMPLETÃRI
la Criteriile nr. 2.665/1C/311 din 28 februarie 1992
privind stabilirea ºi evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul societãþilor comerciale
cu capital de stat
I. Criteriile nr. 2.665/1C/311 din 28 februarie 1992 se
Ñ suprafaþa aferentã reþelelor (Sr);
modificã ºi se completeazã astfel:
Ñ suprafaþa aferentã cãilor de transport (St);
1. Articolul 2 liniuþa a 2-a va avea urmãtorul cuprins:
Ñ suprafaþa liberã (Sl).Ò
”Ñ hotãrâre a consiliului judeþean sau prin dispoziþie a
5. La articolul 15 se eliminã denumirea ”Oficiul de
primarului general al municipiului Bucureºti, pentru socie- Cadastru ºi Organizarea TeritoriuluiÒ ºi se înlocuieºte cu
tãþile comerciale cu capital de stat înfiinþate prin hotãrâri ”oficiului de cadastru, geodezie ºi cartografie judeþean
ale consiliilor locale ºi judeþene sau prin hotãrâre a sau al municipiului BucureºtiÒ.
Consiliului General al Municipiului Bucureºti.Ò
6. Articolul 16 litera b) va avea urmãtorul cuprins:
2. La articolul 4 litera a) prima liniuþã, dupã cuvântul
”b) pentru societãþile comerciale cu capital de stat, înfi”acorduriÒ se introduce cuvântul ”hotãrâriÒ.
inþate prin hotãrâri ale autoritãþilor administraþiei publice
3. La articolul 4 litera d) se eliminã cuvintele ”consiliulocale, la consiliile judeþene sau la Consiliul General al
lui împuterniciþilor statului sau, dupã cazÒ.
Municipiului Bucureºti, dupã caz.Ò
4. Articolul 6 va avea urmãtorul cuprins:
7. Articolul 19 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 6. Ñ Mãsurãtorile geotopografice se executã la
”Art. 19. Ñ Valoarea terenurilor obþinute de societãþile
comanda societãþilor comerciale cu capital de stat de cãtre
comerciale
cu capital de stat care, potrivit Hotãrârii
persoane juridice ºi fizice autorizate de Oficiul Naþional de
Guvernului
nr.
834/1991, cu modificãrile ºi completãrile
Cadastru, Geodezie ºi Cartografie, care vor determina, conulterioare,
se
include
în patrimoniul acestora, se înregisform STAS 7468Ñ80, urmãtoarele:
treazã în debitul contului 211 ÇTerenuriÈ, prin creditul conÑ suprafaþa incintei (ST);
tului 118 ÇTerenuri For
necuprinse
în capitalul
socialÈ.Ò
Compression
by CVISION
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Ñ suprafaþa construitã
(Sc);
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8. Articolul 20 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 20. Ñ În momentul obþinerii titlului de proprietate,
valoarea terenului se include în capitalul social, efectuându-se articolul contabil 118 analitic: ÇTerenuri necuprinse
în capitalul socialÈ, prin creditul contului 1012 ÇCapital
social subscris ºi vãrsatÈ.
În cazul în care terenurile nu au fost înregistrate pânã
la obþinerea titlurilor de proprietate, în contul 118 se va
efectua înregistrarea 211 = 1012, cu îndeplinirea formalitãþilor la registrul comerþului.Ò
9. Articolul 21 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 21. Ñ Certificatele de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, conform modelelor anexate, se
elibereazã de cãtre ministerele de resort ºi vor fi semnate
de miniºtri, pentru societãþile comerciale cu capital de stat,
înfiinþate prin hotãrâre a Guvernului, ºi de cãtre consiliile
judeþene sau de cãtre Consiliul General al Municipiului
Bucureºti, semnate de preºedinþi, respectiv de primarul
general al municipiului Bucureºti ºi de secretarii acestora,
pentru cele înfiinþate prin hotãrâri ale consiliilor locale ºi
judeþene sau prin hotãrâre a Consiliului General al
Municipiului Bucureºti.
Certificatele de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor se pot elibera pe grupe de amplasamente
sau pe fiecare amplasament.Ò
10. La articolul 22 litera a), prima ºi a 5-a liniuþã vor
avea urmãtorul cuprins:
”Ñ un exemplar la oficiul de cadastru, geodezie ºi cartografie judeþean sau al municipiului Bucureºti;Ò
...................................................................................................
”Ñ un exemplar la Ministerul Lucrãrilor Publice ºi
Amenajãrii Teritoriului Ñ Direcþia cadastru imobiliar-edilitar
ºi gestiunea localitãþilor;Ò
11. La articolul 22, litera b) partea introductivã, prima ºi
a 4-a liniuþã vor avea urmãtorul cuprins:
”b) pentru societãþile comerciale cu capital de stat, înfiinþate prin hotãrâre a consiliilor locale, judeþene sau a
Consiliului General al Municipiului Bucureºti:
Ñ un exemplar la oficiul de cadastru, geodezie ºi cartografie judeþean sau al municipiului Bucureºti;Ò
...................................................................................................
”Ñ un exemplar la Ministerul Lucrãrilor Publice ºi
Amenajãrii Teritoriului Ñ Direcþia cadastru imobiliar-edilitar
ºi gestiunea localitãþilor.Ò
12. Articolul 23 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 23. Ñ Documentaþiile depuse la Ministerul
Lucrãrilor Publice ºi Amenajãrii Teritoriului Ñ Direcþia
cadastru imobiliar-edilitar ºi gestiunea localitãþilor vor fi
înscrise în Registrul unic al terenurilor societãþilor comerciale cu capital de stat.Ò
13. La articolul 25, liniuþele a 2-a ºi a 3-a vor avea urmãtorul cuprins:
”Ñ Model 2 (anexa nr. 6) Ñ Certificat de atestare a
dreptului de proprietate asupra terenurilor, emis de consiliile
judeþene;
Ñ Model 3 (anexa nr. 6) Ñ Certificat de atestare a
dreptului de proprietate asupra terenurilor, emis de Consiliul
General al Municipiului Bucureºti.Ò
Ministrul finanþelor,
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14. La articolul 26 se eliminã cuvintele ”administraþiilor
consiliilor judeþene ºi consiliului municipiului BucureºtiÒ
ºi se înlocuiesc cu cuvintele: ”consiliilor judeþene ºi
Consiliului General al Municipiului BucureºtiÒ.
15. Articolul 28 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 28. Ñ Terenurile disponibilizate aparþin proprietãþii
private a comunelor, oraºelor sau judeþelor, dupã caz, ºi se
constituie în ”Fondul special destinat realizãrii de investiþii
sau desfãºurãrii unor activitãþi economiceÒ, fond administrat
de autoritãþile administraþiei publice locale.
Terenurile disponibilizate care nu au fãcut obiectul certificatului de atestare a dreptului de proprietate vor fi predate
consiliilor locale, Consiliului General al Municipiului
Bucureºti sau consiliilor judeþene, dupã caz, pe bazã de
protocol, în termen de 30 de zile de la data eliberãrii certificatului de atestare a dreptului de proprietate.Ò
16. Dupã articolul 28 se introduce articolul 281 cu urmãtorul cuprins:
”Art. 28 1. Ñ Documentaþiile întocmite de societãþile
comerciale cu capital de stat, avizate ºi aflate în gestiunea
oficiilor de cadastru agricol ºi organizarea teritoriului agricol
judeþene, vor fi predate oficiilor de cadastru, geodezie ºi
cartografie judeþene, pe bazã de protocol, în termen de 60
de zile de la data intrãrii în vigoare a modificãrilor ºi completãrilor la prezentele criterii.Ò
17. Articolul 29 se completeazã cu alineatele 2 ºi 3, cu
urmãtorul cuprins:
”Membrii comisiei de stabilire ºi evaluare a terenurilor
aflate în patrimoniul societãþilor comerciale cu capital de
stat, constituitã în baza Hotãrârii Guvernului nr. 834/1991,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, vor primi, la data
eliberãrii certificatului de atestare a dreptului de proprietate
asupra terenurilor, o indemnizaþie de pânã la jumãtate din
salariul brut, aprobatã de consiliul de administraþie al societãþilor comerciale.
Reprezentanþii compartimentelor de urbanism ºi amenajarea teritoriului din cadrul consiliilor judeþene, al Consiliului
General al Municipiului Bucureºti ºi al oficiilor de cadastru,
geodezie ºi cartografie judeþene, care verificã ºi avizeazã
documentaþia întocmitã în vederea eliberãrii certificatului de
atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, vor
primi pentru aceastã activitate o indemnizaþie indexabilã de
100.000 lei.Ò
18. La punctul 35 din anexa nr. 1 cuvintele ”Oficiului de
Cadastru ºi Organizarea TeritoriuluiÒ se înlocuiesc cu
cuvintele ”oficiului de cadastru, geodezie ºi cartografie
judeþean ºi al municipiului BucureºtiÒ.
19. Anexele nr. 2, 3 ºi 6 se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2
ºi 3 la prezentele modificãri ºi completãri.
II. La data intrãrii în vigoare a prezentelor modificãri ºi
completãri se abrogã Completarea nr. 4.253/6/N/1992,
aprobatã de Ministerul Economiei ºi Finanþelor ºi de
Ministerul Lucrãrilor Publice ºi Amenajãrii Teritoriului, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din
22 iulie 1992.
III. Criteriile nr. 2.665/1C/311/1992, cu prezentele modificãri ºi completãri, vor fi republicate în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
Ministrul lucrãrilor publice ºi amenajãrii teritoriului,

Decebal
Traian Remeº
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ANEXA Nr. 1

Judeþul..................................
Municipiul .............................
Oraºul...................................
Comuna................................
Localitatea ............................

..............................................
..............................................
..............................................
(denumirea societãþii comerciale, telefon, fax)

SITUAÞIA

privind stabilirea terenurilor aflate în patrimoniul societãþii comerciale cu capital de stat
A. Titlul asupra terenurilor

Ñ m2 Ñ

Titlul asupra terenurilor*)
(legi, decrete, ordine, decizii, contracte,
acorduri, hotãrâri etc.)

Nr.
crt

Suprafaþa înscrisã

TOTAL:
*) Se înscriu denumirea fiecãrui act ºi data emiterii acestuia în ordinea dobândirii.

B. Suprafaþa rezultatã din mãsurãtori topografice
Nr.
crt.

Suprafaþa

Specificare

0

1.
2.
3.
4.
5.

Ñ m2 Ñ

1

Suprafaþa
Suprafaþa
Suprafaþa
Suprafaþa
Suprafaþa

exclusivã

cotã indivizã

totalã

2

3

4

construitã (Sc)
aferentã reþelelor (Sr)
aferentã cãilor de transport (St)
liberã (Sl)
incintei (ST) (Sc + Sr + St + Sl)

C. Calculul suprafeþei de teren necesare activitãþii societãþii comerciale cu capital de stat
Ñ m2 Ñ

Specificare

Deþinutã
pe bazã
de titlu

Rezultatã prin
mãsurãtori
topografice

Determinatã
în plus
faþã de
titlu
(2 Ñ 1)

0

1

2

3

Disponibilizatã
prin
”POTÒ

4

Total ”Fond
Necesarã obiectului de activitate,
special destinat
din care:
realizãrii de
cota-parte
investiþii sau
exclusivã
indivizã
desfãºurãrii
(2 Ñ 5)
(pct. B col. 3
unor activitãþi
din prezenta
economiceÒ
anexã)
5

6

7

Suprafaþa incintei
SOCIETATEA COMERCIALÃ

Director,
..........................

COMISIA

Contabil-ºef,
..........................

Preºedinte,
..........................

Secretar,
..........................

Avizat
COMPARTIMENTUL PENTRU
URBANISM ªI AMENAJAREA TERITORIULUI

OFICIUL DE CADASTRU,
GEODEZIE ªI CARTOGRAFIE

Director,

Director,
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ANEXA Nr. 2

Judeþul..................................
Municipiul .............................
Oraºul...................................
Comuna................................
Localitatea ............................

..............................................
..............................................
..............................................
(denumirea societãþii comerciale, telefon, fax)

SITUAÞIA

privind evaluarea calitativã a terenurilor disponibilizate care se constituie
în ”Fondul special destinat realizãrii de investiþii sau desfãºurãrii unor activitãþi economiceÒ
Nr.
crt.

Formula de bonitare
Suprafaþa (m2)
pentru
pentru subparcele
parcelã

Simbolul categoriei
de folosinþã

Parcela

Valoarea totalã (lei), calculatã
conform criteriilor cuprinse la cap. V

TOTAL:

NOTÃ:
Se înscriu numai suprafeþele menþionate în anexa nr. 2 lit. C., coloana 5.
SOCIETATEA COMERCIALÃ

Director,
..........................

COMISIA

Contabil-ºef,
..........................

Preºedinte,
..........................

Secretar,
..........................

Avizat
OFICIUL DE STUDII PEDOLOGICE
ªI AGROCHIMICE

Director,
.........................................
ANEXA Nr. 3

Ñ Modelul nr. 1 Ñ
ROMÂNIA

MINISTERUL ...............................

În baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitãþilor economice de stat ca regii autonome ºi societãþi comerciale ºi a Hotãrârii Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea ºi evaluarea
unor terenuri aflate în patrimoniul societãþilor comerciale cu capital de stat,
þinând seama de propunerile comisiei pentru stabilirea ºi evaluarea terenurilor, constituitã prin
Ordinul ministrului nr. .................. din ...............................,
în temeiul ............................. de organizare ºi funcþionare a ministerului,
ministrul ................................ emite urmãtorul
CERTIFICAT
DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR

Seria ................ nr. .......................
pentru societatea comercialã cu capital de stat, înfiinþatã prin Hotãrârea Guvernului nr. ..........
din ...................................., sub denumirea de .................................., cu sediul în localitatea ...........
..............................................., str. ................................. nr. ..............., judeþul ............................... .
(satul, comuna, oraºul, municipiul)

Suprafaþa de teren în proprietatea exclusivã a Societãþii Comerciale ............................. este
de ......................m2, iar suprafaþa, în cotã-parte indivizã, este de ............ m2, identificate în anexa
nr. 2 la documentaþia de stabilire ºi evaluare a terenurilor, înregistratã sub nr. .............................
din .................. la Oficiul de Cadastru, Geodezie ºi Cartografie al Judeþului ......................................
ºi însoþitã de planurile topografice cuprinse în anexele nr. 4 ºi 5 la prezentele criterii.
Ministru,

Compression by CVISION Technologies’
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Ñ Modelul nr. 2 Ñ
ROMÂNIA

CONSILIUL ...............................

În baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitãþilor economice de stat ca regii autonome ºi societãþi comerciale ºi a Hotãrârii Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea ºi evaluarea
unor terenuri aflate în patrimoniul societãþilor comerciale cu capital de stat,
þinând seama de propunerile comisiei pentru stabilirea ºi evaluarea terenurilor, constituitã prin
Hotãrârea Consiliului ......................................................... nr. ...................... din ..............................,
în temeiul Legii administraþiei publice locale nr. 69/1991,
Consiliul Judeþean .............................. emite urmãtorul
CERTIFICAT
DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR

Seria ................ nr. .......................
pentru societatea comercialã cu capital de stat, înfiinþatã prin Hotãrârea*) nr. ...........................
din .........................., sub denumirea de ..............................., cu sediul în localitatea ......................
..............................................., str. ................................. nr. ..............., judeþul ............................... .
(satul, comuna, oraºul, municipiul)

Suprafaþa de teren în proprietatea exclusivã a Societãþii Comerciale ............................... este
de ........................ m2, iar suprafaþa, în cotã-parte indivizã, este de .... m2, identificate în anexa
nr. 2 la documentaþia de stabilire ºi evaluare a terenurilor, înregistratã sub nr. ..............................
din ........................... la Oficiul de Cadastru, Geodezie ºi Cartografie al Judeþului ..........................
ºi însoþitã de planurile topografice cuprinse în anexele nr. 4 ºi 5 la prezentele criterii.
Preºedinte,
..................................

Secretar,
..................................

*) Se completeazã, dupã caz, ”consiliului judeþean sau local al municipiului, oraºului sau comuneiÒ.

Ñ Modelul nr. 3 Ñ
ROMÂNIA
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREªTI

În baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitãþilor economice de stat ca regii autonome ºi societãþi comerciale ºi a Hotãrârii Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea ºi evaluarea
unor terenuri aflate în patrimoniul societãþilor comerciale cu capital de stat,
þinând seama de propunerile comisiei pentru stabilirea ºi evaluarea terenurilor, constituitã prin
Dispoziþia primarului general al municipiului Bucureºti nr. ............................ din ...............................,
în temeiul Legii administraþiei publice locale nr. 69/1991,
Consiliul General al Municipiului Bucureºti emite urmãtorul
CERTIFICAT
DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR

Seria ................ nr. .......................
pentru societatea comercialã cu capital de stat, înfiinþatã prin Hotãrârea Consiliului General al
Municipiului Bucureºti nr. ............................ din ............................, sub denumirea de ........................,
cu sediul în municipiul Bucureºti, str. ................................ nr. ...................., sectorul .................. .
Suprafaþa de teren în proprietatea exclusivã a Societãþii Comerciale ................................. este
de .................... m2, iar suprafaþa, în cotã-parte indivizã, este de .... m2, identificate în anexa nr. 2
la documentaþia de stabilire ºi evaluare a terenurilor, înregistratã sub nr. ................... din ...............
la Oficiul de Cadastru, Geodezie ºi Cartografie al Municipiului Bucureºti ºi însoþitã de planurile
topografice cuprinse în anexele nr. 4 ºi 5 la prezentele criterii.
Preºedinte,
..................................

Secretar,
..................................
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