PARTEA

Anul XII Ñ Nr. 499

I

Miercuri, 11 octombrie 2000

LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE
SUMAR

Nr.

Pagina
DECRETE

383. Ñ Decret privind numirea în funcþia de judecãtor
la Curtea Supremã de Justiþie.................................

1

Nr.

Pagina
zelor în cazul petrolului turboreactor, utilizat exclusiv drept combustibil pentru aviaþie .........................

2Ð4

1.340. Ñ Ordin al ministrului finanþelor ..............................

5

«

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
1.320. Ñ Ordin al ministrului finanþelor ..............................

2

1.339. Ñ Ordin al ministrului finanþelor pentru aprobarea
condiþiilor de acordare a scutirii de la plata acci-

Lista cuprinzând autorizaþiile de comercializare în vigoare
la data de 30 septembrie 2000, eliberate de
Ministerul
Finanþelor
agenþilor
economici
producãtori interni ºi importatori de alcool brut ºi
de alcool etilic rafinat ...............................................

DECRETE
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind numirea în funcþia de judecãtor
la Curtea Supremã de Justiþie
În temeiul art. 94 lit. c) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
precum ºi al art. 12 din Legea Curþii Supreme de Justiþie nr. 56/1993, republicatã,
având în vedere propunerile Consiliului Superior al Magistraturii,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Articol unic. Ñ Se numesc în funcþia de judecãtor la Curtea Supremã
de Justiþie urmãtorii:
Ñ Osipenco Elena;
Ñ Lazãr Rozalia Ana;
Ñ Motea Aurelia;
Ñ Dascãlu Ana;
Ñ Stancu Lidia;
Ñ Roºu Maria;
Ñ Eftimescu Mihai-Marian.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 10 octombrie 2000.
Nr. 383.

6Ð7
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL FINANÞELOR

ORDIN
Ministrul finanþelor,
în temeiul prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Finanþelor,
cu modificãrile ulterioare, ºi ale Legii datoriei publice nr. 81/1999,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se autorizeazã domnul Valentin Lazea, secretar de stat în Ministerul Finanþelor, sã contracteze ºi sã
garanteze împrumuturi de stat prin lansarea de emisiuni de
obligaþiuni în valutã pe piaþa externã de capital, în scopul
asigurãrii resurselor valutare necesare pentru finanþarea
investiþiilor în cadrul procesului de relansare economicã,
aprovizionarea cu materii prime de bazã de strictã importanþã, consolidarea rezervei valutare a statului, finanþarea ºi
refinanþarea deficitului bugetului de stat, dar numai cu informarea prealabilã ºi cu acordul ministrului finanþelor în
funcþie.

Art. 2. Ñ Se acordã domnului Valentin Lazea, secretar
de stat, dreptul de a semna orice documente referitoare la
contractarea ºi garantarea de împrumuturi de stat prin
lansarea de emisiuni de obligaþiuni în valutã, de pe piaþa
externã de capital.
Art. 3. Ñ Domnul Valentin Lazea, secretar de stat,
Direcþia generalã datorie publicã ºi administrarea patrimoniului statului Ñ Direcþia datorie publicã externã vor aduce
la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 4 octombrie 2000.
Nr. 1.320.
MINISTERUL FINANÞELOR

ORDIN
pentru aprobarea condiþiilor de acordare a scutirii de la plata accizelor
în cazul petrolului turboreactor, utilizat exclusiv drept combustibil pentru aviaþie
Ministrul finanþelor,
în baza prevederilor art. 26 alin. (2) din Ordonanþa Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse
accizelor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 31 ianuarie 2000, cu modificãrile ulterioare,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Finanþelor, cu modificãrile ulterioare,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ (1) Scutirea de la plata accizelor în cazul
petrolului turboreactor, destinat utilizãrii exclusive drept combustibil pentru aviaþie, prevãzutã la art. 25 lit. j) din
Ordonanþa Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, se acordã direct la achiziþionarea acestui produs de
la rafinãrie sau în momentul întocmirii formalitãþilor vamale
de import.
(2) Prin combustibil pentru aviaþie se înþelege petrolul turboreactor*) destinat utilizãrii exclusive pentru aeronave.
Art. 2. Ñ Facturarea petrolului turboreactor de cãtre
rafinãrii se face în funcþie de destinaþia acestui produs, astfel:
Ñ pentru cantitãþile de petrol turboreactor destinat utilizãrii exclusive drept combustibil pentru aeronave, la preþuri
de livrare fãrã accize;
Ñ pentru cantitãþile de petrol turboreactor destinat altor
scopuri decât pentru aeronave, la preþuri de livrare care
cuprind ºi acciza.

Art. 3. Ñ (1) Se pot aproviziona cu petrol turboreactor
din producþia internã sau din import, cu destinaþia exclusivã
”combustibil pentru aeronaveÒ, la preþuri de livrare fãrã
accize, numai societãþile comerciale care deþin:
Ñ certificate de autorizare ca distribuitor expres pentru
produse aeronautice civile ºi/sau contracte de prestãri de
servicii cu societãþi deþinãtoare de certificate de autorizare
ca distribuitor de produse aeronautice civile;
Ñ certificate de autorizare ca operator aerian.
(2) Certificatele de autorizare prevãzute la alin. (1) se
elibereazã de Autoritatea Aeronauticã Civilã Românã.
Art. 4. Ñ (1) Zilnic agentul economic producãtor sau
importator va înscrie toate cantitãþile de petrol turboreactor,
livrate cu destinaþia de utilizare exclusivã pentru aeronave,
într-un jurnal privind livrãrile de petrol turboreactor, utilizat
exclusiv pentru aeronave, conform modelelor prezentate în
anexele nr. 1a) ºi 1b) la prezentul ordin.
(2) Aceste jurnale se vor întocmi pentru fiecare lunã
calendaristicã, în douã exemplare, în baza documentelor de
evidenþã operativã ºi vor fi prezentate în termen de 5 zile

*) Codul tarifar 2710 00 51, potrivit Tarifului vamal de import al României.
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de la expirarea lunii direcþiei generale a finanþelor publice
ºi controlului financiar de stat judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, în a cãrei razã teritorialã îºi desfãºoarã
activitatea agentul economic producãtor sau importator, în
vederea înregistrãrii ºi vizãrii de cãtre aceasta.
(3) Un exemplar al acestui document va rãmâne la dispoziþia organului fiscal, iar celãlalt exemplar, la agentul
economic.
Art. 5. Ñ (1) Zilnic agenþii economici prevãzuþi la art. 3,
care au achiziþionat petrol turboreactor, utilizat exclusiv
pentru aeronave, vor înregistra toate cantitãþile intrate ºi
ieºite într-o situaþie centralizatoare lunarã privind intrãrile ºi
ieºirile de petrol turboreactor, utilizat exclusiv pentru aeronave, conform modelului prezentat în anexa nr. 2 la prezentul ordin.
(2) Aceastã situaþie se va întocmi pentru fiecare lunã
calendaristicã, în douã exemplare, ºi va fi prezentatã în
termen de 15 zile de la expirarea lunii direcþiei generale a
finanþelor publice ºi controlului financiar de stat judeþene,
respectiv a municipiului Bucureºti, în a cãrei razã teritorialã
îºi desfãºoarã activitatea agenþii economici prevãzuþi la
art. 3, în vederea înregistrãrii ºi vizãrii de cãtre aceasta.
(3) Un exemplar al acestui document va rãmâne la dispoziþia organului fiscal, iar celãlalt exemplar, la agentul
economic.
Art. 6. Ñ Lunar, pânã la data de 25 a lunii urmãtoare,
direcþiile generale ale finanþelor publice ºi controlului financiar de stat judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, au

obligaþia sã transmitã Direcþiei generale de tehnologia
informaþiei din cadrul Ministerului Finanþelor datele din jurnalele privind livrãrile de petrol turboreactor, utilizat exclusiv
pentru aeronave, precum ºi din situaþiile centralizatoare privind intrãrile ºi ieºirile de petrol turboreactor, utilizat exclusiv pentru aeronave, în vederea centralizãrii acestora pe
þarã. Direcþia generalã de tehnologia informaþiei va transmite lunar, pânã la sfârºitul lunii urmãtoare, situaþia centralizatã pe þarã privind cantitãþile de petrol turboreactor,
utilizat exclusiv pentru aeronave, livrate pe beneficiari, la
Ministerul Finanþelor Ñ Direcþia generalã control fiscal ºi
Garda financiarã.
Art. 7. Ñ Datele înscrise în jurnalele privind livrãrile de
petrol turboreactor, utilizat exclusiv pentru aeronave, întocmite de agenþii economici furnizori, precum ºi cele înscrise
în situaþiile centralizatoare privind intrãrile ºi ieºirile de
petrol turboreactor, utilizat exclusiv pentru aeronave, întocmite de agenþii economici beneficiari, vor fi verificate lunar
de organele cu atribuþii de control din cadrul direcþiilor
generale ale finanþelor publice ºi controlului financiar de
stat judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti. Verificarea
va avea în vedere cantitãþile livrate sau aprovizionate, dupã
caz, precum ºi utilizarea efectivã a acestora în scopul
declarat.
Art. 8. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 10 octombrie 2000.
Nr. 1.339.

ANEXA Nr. 1a)

Denumirea agentului economic producãtor
......................................................................
Sediul ..........................................................
Codul fiscal .................................................

JURNAL

privind livrãrile de petrol turboreactor, utilizat exclusiv pentru aeronave
luna ....................... anul ......
Nr.
crt.

Numãrul ºi data facturii

0

Codul fiscal

Beneficiarul
Denumirea

Cantitatea
(kg)

2

3

4

1

TOTAL:

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

Întocmit,
.......................................

(numele, prenumele ºi semnãtura)

(numele, prenumele ºi semnãtura)
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ANEXA Nr. 1b)

Denumirea agentului economic importator
......................................................................
Sediul ..........................................................
Codul fiscal .................................................

JURNAL

privind livrãrile de petrol turboreactor, utilizat exclusiv pentru aeronave
luna ....................... anul ......
Nr.
crt.

Numãrul ºi data declaraþiei
vamale de import (DVI)

0

Beneficiarul (autorizat conform art. 3)
Codul fiscal
Denumirea

1

2

Cantitatea
(kg)

3

4

TOTAL:

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

Întocmit,
.......................................

(numele, prenumele ºi semnãtura)

(numele, prenumele ºi semnãtura)

ANEXA Nr. 2

Denumirea agentului economic ................................................
Sediul .........................................................................................
Codul fiscal..................................................................................
SITUAÞIA CENTRALIZATOARE

privind intrãrile ºi ieºirile de petrol turboreactor, utilizat exclusiv pentru aeronave
luna ....................... anul ......
Intrãri
Nr.
crt.
0

Furnizorul
Codul fiscal

Denumirea

1

2

Ieºiri

Numãrul ºi data
facturii*)
3

Cantitatea
(kg)
4

Beneficiarul

Felul
Numãrul ºi data Cantitatea
(kg sau l)
Codul fiscal**) Denumirea documentului***) documentului
5

6

7

8

TOTAL:

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

Întocmit,
..................................................

(numele, prenumele ºi semnãtura)

(numele, prenumele ºi semnãtura)

*) În cazul produselor din import se vor înscrie numãrul ºi data DVI.
**) Se va înscrie codul fiscal în cazul clienþilor români, respectiv þara de origine în cazul companiilor strãine.
***) Se va completa: facturã, bon de consum sau declaraþie vamalã de export (DVE), dupã caz.
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MINISTERUL FINANÞELOR

ORDIN
Ministrul finanþelor,
în baza Hotãrârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Finanþelor, cu
modificãrile ulterioare,
având în vedere prevederile art. 34 alin. (72) din Ordonanþa Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor
supuse accizelor, astfel cum a fost modificatã prin Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 134/2000,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Începând cu data de 16 octombrie 2000 la

Art. 5. Ñ Procedura de sigilare se va efectua dupã cum
urmeazã:
a) se vor sigila flanºele ºi robinetele amplasate pe traseul de circulaþie a alcoolului brut, alcoolului etilic rafinat ºi
tehnic din instalaþia de distilare;
b) se vor sigila tancurile de zi sau intermediare, precum
ºi cele de stocare, astfel:
b1) se vor sigila gurile de vizitare;
b2) se vor sigila robinetele ºi pompele în poziþia ”opritÒ;
c) se vor sigila porþile de acces în fabricã, iar dacã în
fabricã se desfãºoarã o altã activitate decât cea de producere a alcoolului etilic rafinat ºi tehnic, livrãrile de produse
în afara acestora vor fi vizate de supraveghetorul fiscal.
Art. 6. Ñ Toate operaþiunile privind sigilarea instalaþiilor
vor fi consemnate într-un proces-verbal, întocmit ºi semnat
de membrii comisiei de control desemnate în acest sens.
Art. 7. Ñ Termenul de efectuare a acþiunii de verificare
de cãtre comisiile de control este de 15 zile calendaristice
de la data intrãrii în vigoare a prezentului ordin.
Art. 8. Ñ Rezultatele controlului vor fi centralizate la
Direcþia monopol de stat din cadrul Ministerului Finanþelor
ºi vor fi comunicate asociaþiilor patronale ale producãtorilor
de alcool ºi bãuturi alcoolice legal înfiinþate.
Lista cuprinzând agenþii economici cãrora li s-a închis
activitatea de fabricaþie a alcoolului brut, alcoolului etilic
rafinat ºi tehnic va fi publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
Art. 9. Ñ Pe mãsura depistãrii ºi a altor agenþi economici care desfãºoarã activitãþi de producþie a alcoolului
brut, alcoolului etilic rafinat ºi tehnic, fãrã ca sã fie autorizaþi potrivit Ordonanþei Guvernului nr. 27/2000, modificatã
ºi completatã prin Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 134/2000, acestora li se vor aplica mãsurile cuprinse în
prezentul ordin.
Art. 10. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

nivelul fiecãrei direcþii generale a finanþelor publice ºi controlului financiar de stat judeþene, respectiv a municipiului
Bucureºti, se vor constitui, prin decizie a directorului general, comisii formate din specialiºti cu atribuþii de control,
care vor verifica existenþa autorizaþiilor de comercializare a
alcoolului la toþi agenþii economici care deþin licenþe de
fabricaþie eliberate de Ministerul Agriculturii ºi Alimentaþiei.
Art. 2. Ñ În prima etapã a acþiunii vor fi verificaþi
agenþii economici producãtori de alcool care au obþinut
autorizaþii de comercializare începând cu anul 1999 ºi care
nu s-au reautorizat în anul 2000 în conformitate cu prevederile Ordonanþei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul
produselor supuse accizelor.
Art. 3. Ñ Direcþia monopol de stat din cadrul
Ministerului Finanþelor va întocmi, în termen de 3 zile de
la data intrãrii în vigoare a prezentului ordin, lista
cuprinzând agenþii economici care au fost autorizaþi în calitate de producãtori în cursul anului 1999, precum ºi lista
cuprinzând pe cei autorizaþi în cursul anului 2000. Listele
vor cuprinde în mod obligatoriu ºi punctele de lucru autorizate în anul 1999 ºi, respectiv, în anul 2000.
Câte un exemplar al celor douã liste va fi transmis
direcþiilor generale ale finanþelor publice ºi controlului financiar de stat judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti.
Art. 4. Ñ În cazul agenþilor economici producãtori de
alcool, la care comisiile de control constatã cã nu deþin
autorizaþii de comercializare în conformitate cu prevederile
Ordonanþei Guvernului nr. 27/2000, se va opri pe loc procesul de fabricaþie ºi se va proceda la sigilarea instalaþiilor
de fabricaþie.

Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 10 octombrie 2000.
Nr. 1.340.
«
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MINISTERUL FINANÞELOR
LISTA
cuprinzând autorizaþiile de comercializare în vigoare la data de 30 septembrie 2000,
eliberate de Ministerul Finanþelor agenþilor economici producãtori interni ºi importatori
de alcool brut ºi de alcool etilic rafinat*)

Nr.
crt.

Numãrul
autorizaþiei

Denumirea agentului economic
(societate comercialã)

1.

1.

ROM PAULO IMPEX Ñ S.R.L. Ñ BUCUREªTI

2.

2.

MAREX Ñ S.A. Ñ BRÃILA

3.

3.

PRODALCO MAT Ñ S.R.L. Ñ ARAD

4.

4.

APOLLO Ñ S.R.L. Ñ BOTOªANI

5.

5.

VINALCOOL Ñ S.A. Ñ BOTOªANI

6.

6.

SAB RÃDÃUÞI Ñ S.A. Ñ SUCEAVA

7.

7.

SCANDIC DISTILLERIES Ñ S.R.L. Ñ BIHOR

8.

8.

PRODVINALCO Ñ S.A. Ñ CLUJ

9.

9.

AGRONAD PRODIMPEX 2000 Ñ S.R.L. Ñ ILFOV

10.

10.

EUROL INDUSTRIES 97 Ñ S.A. Ñ ARGEª

11.

11.

TRUST LF INTERNATIONAL TRADE Ñ S.R.L. Ñ ILFOV

12.

12.

BERE SPIRT TURNU SEVERIN Ñ S.A. Ñ MEHEDINÞI

13.

13.

EXPO MARKET DORALY Ñ S.R.L. Ñ ILFOV

14.

14.

ALCO ZIM Ñ S.A. Ñ TELEORMAN

15.

15.

EXTENSIV COM Ñ S.R.L. Ñ DOLJ

16.

16.

PITON COMIMPEX Ñ S.R.L. Ñ VRANCEA

17.

17.

SPED PRODUCÞIE Ñ S.R.L. Ñ ILFOV

18.

18.

SILDO Ñ S.R.L. Ñ BOTOªANI

19.

19.

NIC PROD TRANS Õ97 Ñ S.R.L. Ñ BUCUREªTI

20.

20.

MOLDO PRODUCTION Ñ S.A. Ñ ILFOV

21.

21.

GRÃDIªTEA IMPEX Ñ S.R.L. Ñ BRÃILA

22.

23.

ALCOOL TEH Ñ S.R.L. Ñ CONSTANÞA

23.

24.

CROI Ñ VICTORIÞA Ñ S.R.L. Ñ SUCEAVA

24.

25.

MYT DAN IMPEX Ñ S.R.L. Ñ CONSTANÞA

25.

26.

SELENA EXIM Ñ S.R.L. Ñ BOTOªANI

26.

27.

WERITAS Ñ S.R.L. Ñ VRANCEA

27.

28.

EMMA STAR IMPEX Ñ S.R.L. Ñ BOTOªANI

28.

29.

SPIRT GHIDIGENI Ñ S.A. Ñ GALAÞI

29.

30.

LEISI COM Ñ S.R.L. Ñ BIHOR

30.

31.

COMPANY CASA RUSU Ñ S.R.L. Ñ MARAMUREª

31.

32.

NAÞIONAL Ñ S.R.L. Ñ BOTOªANI

32.

33.

SUPREM Ñ S.R.L. Ñ SIBIU

33.

34.

ALCOPROD SERVICE Ñ S.A. Ñ CONSTANÞA

34.

35.

COUGAR ROMÂNIA Ñ S.R.L. Ñ BUCUREªTI

35.

36.

FULGER Ñ S.A. Ñ ILFOV

*) Lista este publicatã conform prevederilor art. 42 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 27/2000 privind
regimul produselor supuse accizelor.
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Nr.
crt.

Numãrul
autorizaþiei

Denumirea agentului economic
(societate comercialã)

36.

37.

LETA GABI COM Ñ S.R.L. Ñ BISTRIÞA-NÃSÃUD

37.

38.

ALFINCOOL Ñ S.A. Ñ IAªI

38.

39.

G.H. TRADING Ñ S.R.L. Ñ IAªI

39.

40.

TRADE VENTURE AND PROJECTS Ñ S.A. Ñ CARAª-SEVERIN

40.

41.

VINALCOOL COMPANY Ñ S.A. Ñ BISTRIÞA-NÃSÃUD

41.

42.

SEINEANA Ñ S.A. Ñ MARAMUREª

42.

43.

APEVIN Ñ S.R.L. Ñ MUREª

43.

44.

PERFECT RENAISSANCE Ñ S.R.L. Ñ TIMIª

44.

45.

MIHOC PRIMA Ñ S.R.L. Ñ NEAMÞ

45.

46.

PRODAL IMPEX Ñ S.A. Ñ TULCEA

46.

47.

INTERAMERICAN TRADING Ñ S.R.L. Ñ MARAMUREª

47.

48.

INTERALCOOZ Ñ S.R.L. Ñ MARAMUREª

48.

49.

TEXMOD Ñ S.R.L. Ñ VÂLCEA
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TARIFELE
aplicate pentru publicaþiile prevãzute de lege a fi inserate în
Monitorul Oficial al României, începând cu data de 1 august 2000
1. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I
Ð ordine ale miniºtrilor, precizãri, instrucþiuni, criterii, norme metodologice emise
de organe ale administraþiei publice ºi de alte instituþii publice, care nu sunt
prevãzute de legea fundamentalã în art. 78, 99, 107 ºi 145
Ð deciziile pronunþate de secþiile unite ale Curþii Supreme de Justiþie
2. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A III-A
Ð pierderi de acte, sigilii, ºtampile, formulare fiscale, acþiuni, paºapoarte,
certificate de înregistrare fiscalã, alte acte prevãzute de lege, schimbãri
de nume, citaþii emise de instanþele judecãtoreºti
Ð publicarea ordonanþei judecãtoriei privind pierderea, sustragerea sau
distrugerea cecului ca instrument de platã, a cambiei ºi a biletului la ordin
Ð acte procedurale ale instanþelor judecãtoreºti, a cãror publicare este
prevãzutã de lege
Ð extras-cerere pentru dobândirea sau renunþarea la cetãþenia românã
Ð concursuri pentru ocuparea de posturi didactice în învãþãmântul superior
Ð anunþuri privind examenul de capacitate pentru magistraþi, precum
ºi pentru locurile vacante de notari publici
Ð publicarea ordonanþei de clasare a comisiei de cercetare a averilor sau
a hotãrârii irevocabile a instanþei judecãtoreºti, prin care se constatã cã
provenienþa bunurilor este justificatã

252.000 lei/paginã de manuscris
252.000 lei/paginã de manuscris

57.000 lei/act
304.000 lei/act
304.000 lei/act
759.000 lei/anunþ
1.100 lei/cuvânt
1.100 lei/cuvânt
304.000 lei/act

3. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A
Ñ publicarea încheierilor judecãtorului delegat la înmatricularea societãþilor
comerciale, precum ºi a altor sentinþe prevãzute de lege
Ñ publicarea prospectului de emisiune, a proiectului de fuziune sau divizare
Ñ publicarea actului constitutiv al societãþii comerciale (statut ºi contract de
societate), integral sau în extras
Ñ bilanþuri ºi conturi de profit ºi pierderi (anunþuri-extras)
Ñ bilanþuri ale bãncilor
Ñ publicaþii cu prezentare tabelarã
Ñ acte adiþionale
Ñ publicarea dispozitivului sentinþei definitive de excludere (S.N.C., S.C.S.,
S.R.L.), precum ºi pentru anularea societãþii comerciale
Ñ alte publicaþii ale agenþilor economici, sub formã de text, a cãror publicare
este prevãzutã de lege (somaþii, convocãri de adunãri generale, procese-verbale
ale adunãrilor generale, acte de numire a lichidatorilor, darea de seamã
a lichidatorilor, raportul cenzorilor în caz de lichidare etc.)
Ñ publicarea hotãrârilor de admitere a înregistrãrii partidelor politice, precum
ºi a listei cuprinzând donatorii ºi donaþiile pentru partidele politice
Ñ alte acte a cãror publicare este prevãzutã de lege

677.000 lei/primele douã pagini
de manuscris
461.000 lei/paginã de manuscris (pentru
urmãtoarele pagini)
461.000 lei/paginã de manuscris
461.000 lei/paginã de manuscris
677.000 lei/anunþ
461.000 lei/paginã de manuscris
24.000 lei/rând
461.000 lei/paginã de manuscris
189.000 lei/anunþ

461.000 lei/paginã de manuscris
461.000 lei/paginã de manuscris
461.000 lei/paginã de manuscris

4. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A V-A
Ñ publicarea contractelor colective de muncã încheiate la nivel naþional ºi de ramurã

Tariful se calculeazã în
funcþie de numãrul de
pagini ºi de tirajul
comandat.

Tarifele de publicare cuprind taxa pe valoarea adãugatã de 19%.
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