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LEGI

ªI

DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 29/1999 privind unele mãsuri legate de trecerea
la anul 2000 a sistemelor informatice ºi a sistemelor
electronice microprogramate
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 29
din 25 martie 1999 privind unele mãsuri legate de trecerea la anul 2000 a
sistemelor informatice ºi a sistemelor electronice microprogramate, publicatã
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 31 martie 1999.
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 30 septembrie 1999,
cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

NICOLAE VÃCÃROIU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 11 septembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia
României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

VASILE LUPU
Bucureºti, 6 octombrie 2000.
Nr. 170.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 29/1999
privind unele mãsuri legate de trecerea la anul 2000
a sistemelor informatice ºi a sistemelor electronice
microprogramate
În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia
României,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 29/1999 privind unele mãsuri legate de trecerea la
anul 2000 a sistemelor informatice ºi a sistemelor electronice microprogramate ºi se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 4 octombrie 2000.
Nr. 379.
«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 70/1999 privind achiziþionarea
de la producãtorii agricoli individuali de grâu de panificaþie pentru consumul intern
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 70 din 24 mai 1999 privind achiziþionarea de
la producãtorii agricoli individuali de grâu de panificaþie
pentru consumul intern, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 232 din 25 mai 1999, cu urmãtoarele modificãri ºi completãri:
1. Titlul ordonanþei va avea urmãtorul cuprins:
”Ordonanþã de urgenþã privind achiziþionarea de la producãtorii agricoli individuali ºi asociaþiile agricole de grâu de
panificaþie pentru consumul internÒ
2. Articolul 1 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 1. Ñ În scopul stabilizãrii pieþei grâului din
România, în vederea echilibrãrii cererii ºi ofertei de grâu
panificabil, Ministerul Agriculturii ºi Alimentaþiei mandateazã
Societatea Naþionalã a Produselor Agricole Ñ S.A. sã
achiziþioneze de pe piaþa liberã grâu panificabil de la producãtorii agricoli individuali, inclusiv acþionari ºi locatori, ºi

de la asociaþiile agricole, pentru consumul intern, ºi sã îl
vândã agenþilor economici din morãrit ºi/sau panificaþie, în
condiþiile prezentei ordonanþe de urgenþã.Ò
3. Articolul 8 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 8. Ñ La data de 30 septembrie 1999 Societatea
Naþionalã a Produselor Agricole Ñ S.A. va restitui suma
împrumutatã în contul Ministerului Agriculturii ºi Alimentaþiei,
inclusiv diferenþa dintre dobândã ºi comisioanele bancare,
dacã este cazul, mai puþin suma plãtitã cu titlu de primã.Ò
4. Articolul 9 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 9. Ñ În termen de 15 zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei ordonanþe de urgenþã Guvernul va
aproba norme metodologice privind modul de acordare a
împrumutului ºi de decontare a cheltuielilor privind
achiziþionarea de la producãtorii agricoli individuali ºi asociaþii agricole de grâu de panificaþie pentru consumul intern,
elaborate de Ministerul Agriculturii ºi Alimentaþiei.Ò

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 3 aprilie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

MIRON TUDOR MITREA
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 5 septembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

CONSTANTIN DAN VASILIU
Bucureºti, 6 octombrie 2000.
Nr. 171.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanþei
de urgenþã a Guvernului nr. 70/1999 privind achiziþionarea
de la producãtorii agricoli individuali de grâu de panificaþie
pentru consumul intern
În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia
României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 70/1999 privind achiziþionarea de la producãtorii
agricoli individuali de grâu de panificaþie pentru consumul intern ºi se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 4 octombrie 2000.
Nr. 380.
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HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transferul acþiunilor deþinute de stat la Societatea Comercialã ”GesÒ Ñ S.A.
din administrarea Fondului Proprietãþii de Stat în administrarea Ministerului Finanþelor
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 921 ºi 928, introduse prin Ordonanþa de urgenþã
a Guvernului nr. 15/1998, precum ºi ale art. 95, astfel cum a fost modificat prin Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 113/1999, din Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanþelor bugetare, aprobatã ºi modificatã prin
Legea nr. 108/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ (1) Acþiunile deþinute de stat la Societatea
Comercialã ”GesÒ Ñ S.A. se transferã din administrarea
Fondului Proprietãþii de Stat în administrarea Ministerului
Finanþelor.
(2) Ministerul Finanþelor este împuternicit sã exercite în
numele statului toate drepturile acþionarului la Societatea
Comercialã ”GesÒ Ñ S.A., cu sediul în localitatea BoldeºtiScãeni, Aleea Fabricii nr. 1, judeþul Prahova.
(3) Acþiunile transferate se administreazã de Ministerul
Finanþelor pe durata exercitãrii procedurilor de stingere a
creanþelor bugetare, dar nu mai mult de 180 de zile de la
data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
(4) Ministerul Finanþelor poate menþine persoanele
desemnate de Fondul Proprietãþii de Stat ca reprezentanþi
în adunarea generalã a acþionarilor la Societatea
Comercialã ”GesÒ Ñ S.A., mandatându-i în mod corespunzãtor.
Art. 2. Ñ În termen de 3 zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri administratorul Societãþii
Comerciale ”GesÒ Ñ S.A. va lua toate mãsurile care se
impun în vederea efectuãrii menþiunilor corespunzãtoare în
registrul de evidenþiere a acþionarilor.
Art. 3. Ñ (1) În termen de 10 zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri organele de specialitate ale
titularilor de creanþe bugetare, inclusiv cele ale unitãþilor
teritoriale ale Ministerului Finanþelor, vor raporta Ministerului
Finanþelor datoriile bugetare restante ale Societãþii
Comerciale ”GesÒ Ñ S.A., pe categorii de bugete ºi în
cadrul acestora defalcat pe fiecare impozit, taxã, contribuþie
etc., cu evidenþierea distinctã a penalitãþilor ºi majorãrilor
de întârziere, obligaþii datorate ºi neachitate pânã la data
publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României,
Partea I, precum ºi numerele de cont în care se varsã
aceste contribuþii în momentul recuperãrii lor.
(2) Raportãrile datelor prevãzute la alin. (1) se transmit
Ministerului Finanþelor în forma prevãzutã în situaþia
cuprinsã în anexa care face parte integrantã din prezenta
hotãrâre.
Art. 4. Ñ Toate procedurile de executare silitã pornite
pentru realizarea creanþelor bugetare, precum ºi orice procedurã de privatizare sau de lichidare iniþiatã de Fondul
Proprietãþii de Stat în cazul Societãþii Comerciale ”GesÒ Ñ S.A.
se suspendã pe durata exercitãrii procedurilor de stingere a
creanþelor bugetare, dar nu mai mult de 180 de zile calendaristice de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
De asemenea, pe aceastã duratã se suspendã ºi orice

amânãri ºi eºalonãri privind plata obligaþiilor bugetare datorate de Societatea Comercialã ”GesÒ Ñ S.A.
Art. 5. Ñ Pentru obligaþiile bugetare restante ale
Societãþii Comerciale ”GesÒ Ñ S.A., de la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri nu se mai calculeazã ºi nu se
mai datoreazã penalitãþi ºi majorãri de întârziere.
Art. 6. Ñ Penalitãþile ºi majorãrile de întârziere, aferente
tuturor obligaþiilor bugetare reprezentând debite la bugete,
aºa cum sunt definite în art. 1 din Ordonanþa Guvernului
nr. 11/1996, astfel cum a fost modificat prin Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 113/1999, datorate de Societatea
Comercialã ”GesÒ Ñ S.A. la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, se anuleazã.
Art. 7. Ñ (1) Ministerul Finanþelor este împuternicit sã
încheie contractul de mandat cu consultanþii care au întocmit
raportul de evaluare a Societãþii Comerciale ”GesÒ Ñ S.A.,
pentru vânzarea acþiunilor deþinute de stat la aceastã societate comercialã, în scopul stingerii creanþelor bugetare.
(2) Ministerul Finanþelor mandateazã consultanþii sã
aplice modalitãþile de stingere a creanþelor bugetare
prevãzute la art. 922 alin. 1 lit. a), b) ºi f) din Ordonanþa
Guvernului nr. 11/1996, astfel cum a fost modificat prin
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 211/1999.
Art. 8. Ñ Dispoziþiile privind încheierea contractelor de
vânzare a acþiunilor prin negociere sau pe pieþele organizate, plata acþiunilor, garanþiile de bunã executare a contractului de mandat, termenele de virare a sumelor obþinute
prin vânzarea acþiunilor la trezoreria statului, precum ºi
celelalte dispoziþii din Hotãrârea Guvernului nr. 269/1999
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 15/1998 pentru
completarea Ordonanþei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanþelor bugetare se aplicã în mod
corespunzãtor.
Art. 9. Ñ Ministerul Finanþelor este împuternicit sã
reprezinte interesele celorlalþi creditori bugetari ºi sã distribuie sumele obþinute din vânzarea acþiunilor deþinute de
stat la Societatea Comercialã ”GesÒ Ñ S.A., cu respectarea
proporþionalã a cuantumului creanþelor bugetare comunicate
de creditorii bugetari, dupã ce vor fi acoperite în totalitate
sumele avansate de Ministerul Finanþelor pentru realizarea
procedurilor prevãzute de Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 15/1998.
Art. 10. Ñ În cazul în care acþiunile preluate de la
Fondul Proprietãþii de Stat nu s-au vândut pânã la
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împlinirea termenului de 180 de zile prevãzut la art. 1
alin. (3), acþiunile statului se transferã de la Ministerul
Finanþelor la Fondul Proprietãþii de Stat la încetarea
aplicãrii prezentei hotãrâri, prevederile art. 2 aplicându-se
în mod corespunzãtor.

Art. 11. Ñ În termen de 10 zile de la încheierea
acþiunii de stingere a creanþelor bugetare sau la încetarea
aplicãrii prezentei hotãrâri la împlinirea termenului prevãzut
la art. 1 alin. (3) Ministerul Finanþelor informeazã Guvernul
despre rezultatele obþinute.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministrul industriei ºi comerþului,
Radu Berceanu
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Liviu Lucian Albu
Ministru de stat, ministrul sãnãtãþii,
Hajdœ G‡bor
Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Dezvoltare Regionalã,
Mihai David
Preºedintele Consiliului de administraþie
al Fondului Proprietãþii de Stat,
Radu Sârbu
Bucureºti, 28 septembrie 2000.
Nr. 867.
ANEXÃ

Antetul titularului de creanþe bugetare (dupã caz)
Nr. registraturã ......... / ........ 2000
Referitor la datoriile bugetare ale Societãþii Comerciale ”GesÒ Ñ S.A., cu sediul în localitatea Boldeºti-Scãeni, Aleea
Fabricii nr. 1, judeþul Prahova, cod fiscal 1317750
SITUAÞIA
privind datoriile bugetare ale Societãþii Comerciale ”GesÒ Ñ S.A. la data intrãrii în vigoare
a prezentei hotãrâri
Ñ lei Ñ

Nr.
crt.

Bugetul

Titularul creanþei
Impozite,
ºi numãrul de
taxe, concont (pentru
tribuþii ºi
fiecare impozit,
alte venituri taxã, contribuþie,
bugetare
alte venituri
(enumerate
bugetare,
distinct)
enumerate
distinct)

Creanþe bugetare
E

Total

din care:
Impozite, taxe, contribuþii
ºi alte venituri bugetare
scadente (pânã la data intrãrii
în vigoare a prezentei
hotãrâri) ºi neachitate

A

B

1.
2.
3.
4.

Total

C

D

Confirmat realitatea
informaþiilor
(numele, prenumele
ºi semnãtura
reprezentantului
titularului de creanþe
care a întocmit
procesul-verbal
de control)

1=2+4

Director general,
......................................................

Majorãri de întârziere aferente,
calculate (pânã la data intrãrii
în vigoare a prezentei
hotãrâri) ºi neachitate

Total

din care:
eºalonate
sau amânate

Total

din care:
eºalonate
sau amânate

2

3

4

5

Întocmit,
......................

F
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transferul acþiunilor deþinute de stat la Societatea Comercialã ”ComtomÒ Ñ S.A.
din administrarea Fondului Proprietãþii de Stat în administrarea Ministerului Finanþelor
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 921 ºi 928, introduse prin Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 15/1998, precum ºi ale art. 95, astfel cum a fost modificat prin Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 113/1999, din Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanþelor bugetare, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 108/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ (1) Acþiunile deþinute de stat la Societatea
Comercialã ”ComtomÒ Ñ S.A. se transferã din administrarea Fondului Proprietãþii de Stat în administrarea
Ministerului Finanþelor.
(2) Ministerul Finanþelor este împuternicit sã exercite în
numele statului toate drepturile acþionarului la Societatea
Comercialã ”ComtomÒ Ñ S.A., cu sediul în comuna
Tomeºti, ºos. IaºiÑÞuþora, judeþul Iaºi.
(3) Acþiunile transferate se administreazã de Ministerul
Finanþelor pe durata exercitãrii procedurilor de stingere a
creanþelor bugetare, dar nu mai mult de 180 de zile de la
data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
(4) Ministerul Finanþelor poate menþine persoanele
desemnate de Fondul Proprietãþii de Stat ca reprezentanþi
în adunarea generalã a acþionarilor la Societatea
Comercialã ”ComtomÒ Ñ S.A., mandatându-i în mod corespunzãtor.
Art. 2. Ñ În termen de 3 zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri administratorul Societãþii
Comerciale ”ComtomÒ Ñ S.A. va lua toate mãsurile care
se impun în vederea efectuãrii menþiunilor corespunzãtoare
în registrul de evidenþiere a acþionarilor.
Art. 3. Ñ (1) În termen de 10 zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri organele de specialitate ale
titularilor de creanþe bugetare, inclusiv cele ale unitãþilor
teritoriale ale Ministerului Finanþelor, vor raporta Ministerului
Finanþelor datoriile bugetare restante ale Societãþii
Comerciale ”ComtomÒ Ñ S.A., pe categorii de bugete ºi în
cadrul acestora defalcat pe fiecare impozit, taxã, contribuþie
etc., cu evidenþierea distinctã a penalitãþilor ºi majorãrilor
de întârziere, obligaþii datorate ºi neachitate pânã la data
publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României,
Partea I, precum ºi numerele de cont în care se varsã
aceste contribuþii în momentul recuperãrii lor.
(2) Raportãrile datelor prevãzute la alin. (1) se transmit
Ministerului Finanþelor în forma prevãzutã în situaþia
cuprinsã în anexa care face parte integrantã din prezenta
hotãrâre.
Art. 4. Ñ Toate procedurile de executare silitã pornite
pentru realizarea creanþelor bugetare, precum ºi orice
procedurã de privatizare sau de lichidare iniþiatã de
Fondul Proprietãþii de Stat în cazul Societãþii Comerciale
”ComtomÒ Ñ S.A. se suspendã pe durata exercitãrii procedurilor de stingere a creanþelor bugetare, dar nu mai mult
de 180 de zile calendaristice de la data intrãrii în vigoare a
prezentei hotãrâri. De asemenea, pe aceastã duratã se

suspendã ºi orice amânãri ºi eºalonãri privind plata
obligaþiilor bugetare datorate de Societatea Comercialã
”ComtomÒ Ñ S.A.
Art. 5. Ñ Pentru obligaþiile bugetare restante ale
Societãþii Comerciale ”ComtomÒ Ñ S.A., de la data intrãrii
în vigoare a prezentei hotãrâri nu se mai calculeazã ºi nu
se mai datoreazã penalitãþi ºi majorãri de întârziere.
Art. 6. Ñ Penalitãþile ºi majorãrile de întârziere, aferente
tuturor obligaþiilor bugetare reprezentând debite la bugete,
aºa cum sunt definite în art. 1 din Ordonanþa Guvernului
nr. 11/1996, astfel cum a fost modificat prin Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 113/1999, datorate de Societatea
Comercialã ”ComtomÒ Ñ S.A. la data intrãrii în vigoare a
prezentei hotãrâri, se anuleazã.
Art. 7. Ñ (1) Ministerul Finanþelor este împuternicit sã
încheie contractul de mandat cu consultanþii care au
întocmit raportul de evaluare a Societãþii Comerciale
”ComtomÒ Ñ S.A., pentru vânzarea acþiunilor deþinute de
stat la aceastã societate comercialã, în scopul stingerii
creanþelor bugetare.
(2) Ministerul Finanþelor mandateazã consultanþii sã
aplice modalitãþile de stingere a creanþelor bugetare
prevãzute la art. 922 alin. 1 lit. a), b) ºi f) din Ordonanþa
Guvernului nr. 11/1996, astfel cum a fost modificat prin
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 211/1999.
Art. 8. Ñ Dispoziþiile privind încheierea contractelor de
vânzare a acþiunilor prin negociere sau pe pieþele organizate, plata acþiunilor, garanþiile de bunã executare a contractului de mandat, termenele de virare a sumelor obþinute
prin vânzarea acþiunilor la trezoreria statului, precum ºi
celelalte dispoziþii din Hotãrârea Guvernului nr. 269/1999
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 15/1998 pentru
completarea Ordonanþei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanþelor bugetare se aplicã în mod
corespunzãtor.
Art. 9. Ñ Ministerul Finanþelor este împuternicit sã
reprezinte interesele celorlalþi creditori bugetari ºi sã distribuie sumele obþinute din vânzarea acþiunilor deþinute de
stat la Societatea Comercialã ”ComtomÒ Ñ S.A., cu respectarea proporþionalã a cuantumului creanþelor bugetare
comunicate de creditorii bugetari, dupã ce vor fi acoperite
în totalitate sumele avansate de Ministerul Finanþelor pentru
realizarea procedurilor prevãzute de Ordonanþa de urgenþã
a Guvernului nr. 15/1998.
Art. 10. Ñ În cazul în care acþiunile preluate de la
Fondul Proprietãþii de Stat nu s-au vândut pânã la
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împlinirea termenului de 180 de zile prevãzut la art. 1
alin. (3), acþiunile statului se transferã de la Ministerul
Finanþelor la Fondul Proprietãþii de Stat la încetarea
aplicãrii prezentei hotãrâri, prevederile art. 2 aplicându-se
în mod corespunzãtor.

Art. 11. Ñ În termen de 10 zile de la încheierea
acþiunii de stingere a creanþelor bugetare sau la încetarea
aplicãrii prezentei hotãrâri la împlinirea termenului prevãzut
la art. 1 alin. (3) Ministerul Finanþelor informeazã Guvernul
despre rezultatele obþinute.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministrul industriei ºi comerþului,
Radu Berceanu
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Liviu Lucian Albu
Ministru de stat, ministrul sãnãtãþii,
Hajdœ G‡bor
Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Dezvoltare Regionalã,
Mihai David
Preºedintele Consiliului de administraþie
al Fondului Proprietãþii de Stat,
Radu Sârbu
Bucureºti, 28 septembrie 2000.
Nr. 868.
ANEXÃ

Antetul titularului de creanþe bugetare (dupã caz)
Nr. registraturã ......... / ........ 2000
Referitor la datoriile bugetare ale Societãþii Comerciale ”ComtomÒ Ñ S.A., cu sediul în comuna Tomeºti, ºos. IaºiÑÞuþora,
judeþul Iaºi, cod fiscal 1954647
SITUAÞIA
privind datoriile bugetare ale Societãþii Comerciale ”ComtomÒ Ñ S.A. la data intrãrii în vigoare
a prezentei hotãrâri
Ñ lei Ñ

Nr.
crt.

Bugetul

Titularul creanþei
Impozite,
ºi numãrul de
taxe, concont (pentru
tribuþii ºi
fiecare impozit,
alte venituri taxã, contribuþie,
bugetare
alte venituri
(enumerate
bugetare,
distinct)
enumerate
distinct)

Creanþe bugetare
E

Total

din care:
Impozite, taxe, contribuþii
ºi alte venituri bugetare
scadente (pânã la data intrãrii
în vigoare a prezentei
hotãrâri) ºi neachitate

A

B

1.
2.
3.
4.

Total

C

D

Confirmat realitatea
informaþiilor
(numele, prenumele
ºi semnãtura
reprezentantului
titularului de creanþe
care a întocmit
procesul-verbal
de control)

1=2+4

Director general,
......................................................

Majorãri de întârziere aferente,
calculate (pânã la data intrãrii
în vigoare a prezentei
hotãrâri) ºi neachitate

Total

din care:
eºalonate
sau amânate

Total

din care:
eºalonate
sau amânate

2

3

4

5

Întocmit,
......................

F
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transferul acþiunilor deþinute de stat la Societatea Comercialã ”VentilatorulÒ Ñ S.A.
din administrarea Fondului Proprietãþii de Stat în administrarea Ministerului Finanþelor
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 921 ºi 928, introduse prin Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 15/1998, precum ºi ale art. 95, astfel cum a fost modificat prin Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 113/1999, din Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanþelor bugetare, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 108/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ (1) Acþiunile deþinute de stat la Societatea
Comercialã ”VentilatorulÒ Ñ S.A. se transferã din administrarea Fondului Proprietãþii de Stat în administrarea
Ministerului Finanþelor.
(2) Ministerul Finanþelor este împuternicit sã exercite în
numele statului toate drepturile acþionarului la Societatea
Comercialã ”VentilatorulÒ Ñ S.A., cu sediul în municipiul
Bucureºti, str. Sergent Nuþu Ion nr. 44, sectorul 5.
(3) Acþiunile transferate se administreazã de Ministerul
Finanþelor pe durata exercitãrii procedurilor de stingere a
creanþelor bugetare, dar nu mai mult de 180 de zile de la
data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
(4) Ministerul Finanþelor poate menþine persoanele
desemnate de Fondul Proprietãþii de Stat ca reprezentanþi
în adunarea generalã a acþionarilor la Societatea
Comercialã ”VentilatorulÒ Ñ S.A., mandatându-i în mod
corespunzãtor.
Art. 2. Ñ În termen de 3 zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri administratorul Societãþii
Comerciale ”VentilatorulÒ Ñ S.A. va lua toate mãsurile care
se impun în vederea efectuãrii menþiunilor corespunzãtoare
în registrul de evidenþiere a acþionarilor.
Art. 3. Ñ (1) În termen de 10 zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri organele de specialitate ale
titularilor de creanþe bugetare, inclusiv cele ale unitãþilor
teritoriale ale Ministerului Finanþelor, vor raporta Ministerului
Finanþelor datoriile bugetare restante ale Societãþii
Comerciale ”VentilatorulÒ Ñ S.A., pe categorii de bugete ºi
în cadrul acestora defalcat pe fiecare impozit, taxã, contribuþie etc., cu evidenþierea distinctã a penalitãþilor ºi
majorãrilor de întârziere, obligaþii datorate ºi neachitate
pânã la data publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial
al României, Partea I, precum ºi numerele de cont în care
se varsã aceste contribuþii în momentul recuperãrii lor.
(2) Raportãrile datelor prevãzute la alin. (1) se transmit
Ministerului Finanþelor în forma prevãzutã în situaþia
cuprinsã în anexa care face parte integrantã din prezenta
hotãrâre.
Art. 4. Ñ Toate procedurile de executare silitã pornite
pentru realizarea creanþelor bugetare, precum ºi orice procedurã de privatizare sau de lichidare iniþiatã de Fondul
Proprietãþii de Stat în cazul Societãþii Comerciale
”VentilatorulÒ Ñ S.A. se suspendã pe durata exercitãrii procedurilor de stingere a creanþelor bugetare, dar nu mai
mult de 180 de zile calendaristice de la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri. De asemenea, pe aceastã

duratã se suspendã ºi orice amânãri ºi eºalonãri privind
plata obligaþiilor bugetare datorate de Societatea Comercialã
”VentilatorulÒ Ñ S.A.
Art. 5. Ñ Pentru obligaþiile bugetare restante ale
Societãþii Comerciale ”VentilatorulÒ Ñ S.A., de la data
intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri nu se mai calculeazã
ºi nu se mai datoreazã penalitãþi ºi majorãri de întârziere.
Art. 6. Ñ Penalitãþile ºi majorãrile de întârziere, aferente
tuturor obligaþiilor bugetare reprezentând debite la bugete,
aºa cum sunt definite în art. 1 din Ordonanþa Guvernului
nr. 11/1996, astfel cum a fost modificat prin Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 113/1999, datorate de Societatea
Comercialã ”VentilatorulÒ Ñ S.A. la data intrãrii în vigoare a
prezentei hotãrâri, se anuleazã.
Art. 7. Ñ (1) Ministerul Finanþelor este împuternicit sã
încheie contractul de mandat cu consultanþii care au întocmit raportul de evaluare a Societãþii Comerciale
”VentilatorulÒ Ñ S.A., pentru vânzarea acþiunilor deþinute de
stat la aceastã societate comercialã, în scopul stingerii
creanþelor bugetare.
(2) Ministerul Finanþelor mandateazã consultanþii sã
aplice modalitãþile de stingere a creanþelor bugetare
prevãzute la art. 922 alin. 1 lit. a), b) ºi f) din Ordonanþa
Guvernului nr. 11/1996, astfel cum a fost modificat prin
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 211/1999.
Art. 8. Ñ Dispoziþiile privind încheierea contractelor de
vânzare a acþiunilor prin negociere sau pe pieþele organizate, plata acþiunilor, garanþiile de bunã executare a contractului de mandat, termenele de virare a sumelor obþinute
prin vânzarea acþiunilor la trezoreria statului, precum ºi
celelalte dispoziþii din Hotãrârea Guvernului nr. 269/1999
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 15/1998 pentru
completarea Ordonanþei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanþelor bugetare se aplicã în mod
corespunzãtor.
Art. 9. Ñ Ministerul Finanþelor este împuternicit sã
reprezinte interesele celorlalþi creditori bugetari ºi sã distribuie sumele obþinute din vânzarea acþiunilor deþinute de
stat la Societatea Comercialã ”VentilatorulÒ Ñ S.A., cu respectarea proporþionalã a cuantumului creanþelor bugetare
comunicate de creditorii bugetari, dupã ce vor fi acoperite
în totalitate sumele avansate de Ministerul Finanþelor pentru
realizarea procedurilor prevãzute de Ordonanþa de urgenþã
a Guvernului nr. 15/1998.
Art. 10. Ñ În cazul în care acþiunile preluate de la
Fondul Proprietãþii de Stat nu s-au vândut pânã la
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împlinirea termenului de 180 de zile prevãzut la art. 1
alin. (3), acþiunile statului se transferã de la Ministerul
Finanþelor la Fondul Proprietãþii de Stat la încetarea
aplicãrii prezentei hotãrâri, prevederile art. 2 aplicându-se în
mod corespunzãtor.

Art. 11. Ñ În termen de 10 zile de la încheierea acþiunii
de stingere a creanþelor bugetare sau la încetarea aplicãrii
prezentei hotãrâri la împlinirea termenului prevãzut la art. 1
alin. (3) Ministerul Finanþelor informeazã Guvernul despre
rezultatele obþinute.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministrul industriei ºi comerþului,
Radu Berceanu
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Liviu Lucian Albu
Ministru de stat, ministrul sãnãtãþii,
Hajdœ G‡bor
Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Dezvoltare Regionalã,
Mihai David
Preºedintele Consiliului de administraþie
al Fondului Proprietãþii de Stat,
Radu Sârbu
Bucureºti, 28 septembrie 2000.
Nr. 869.
ANEXÃ

Antetul titularului de creanþe bugetare (dupã caz)
Nr. registraturã ......... / ........ 2000
Referitor la datoriile bugetare ale Societãþii Comerciale ”VentilatorulÒ Ñ S.A., cu sediul în municipiul Bucureºti, str. Sergent
Nuþu Ion nr. 44, sectorul 5, cod fiscal 405705
SITUAÞIA
privind datoriile bugetare ale Societãþii Comerciale ”VentilatorulÒ Ñ S.A. la data intrãrii în vigoare
a prezentei hotãrâri
Ñ lei Ñ

Nr.
crt.

Bugetul

Titularul creanþei
Impozite,
ºi numãrul de
taxe, concont (pentru
tribuþii ºi
fiecare impozit,
alte venituri taxã, contribuþie,
bugetare
alte venituri
(enumerate
bugetare,
distinct)
enumerate
distinct)

Creanþe bugetare
E

Total

din care:
Impozite, taxe, contribuþii
ºi alte venituri bugetare
scadente (pânã la data intrãrii
în vigoare a prezentei
hotãrâri) ºi neachitate

A

B

1.
2.
3.
4.

Total

C

D

Confirmat realitatea
informaþiilor
(numele, prenumele
ºi semnãtura
reprezentantului
titularului de creanþe
care a întocmit
procesul-verbal
de control)

1=2+4

Director general,
......................................................

Majorãri de întârziere aferente,
calculate (pânã la data intrãrii
în vigoare a prezentei
hotãrâri) ºi neachitate

Total

din care:
eºalonate
sau amânate

Total

din care:
eºalonate
sau amânate

2

3

4

5

Întocmit,
........................

F
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transferul acþiunilor deþinute de stat la Societatea Comercialã ”TehnotonÒ Ñ S.A.
din administrarea Fondului Proprietãþii de Stat în administrarea Ministerului Finanþelor
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 921 ºi 928, introduse prin Ordonanþa de urgenþã
a Guvernului nr. 15/1998, precum ºi ale art. 95, astfel cum a fost modificat prin Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 113/1999, din Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanþelor bugetare, aprobatã ºi modificatã prin
Legea nr. 108/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ (1) Acþiunile deþinute de stat la Societatea
Comercialã ”TehnotonÒ Ñ S.A. se transferã din administrarea Fondului Proprietãþii de Stat în administrarea
Ministerului Finanþelor.
(2) Ministerul Finanþelor este împuternicit sã exercite în
numele statului toate drepturile acþionarului la Societatea
Comercialã ”TehnotonÒ Ñ S.A., cu sediul în municipiul Iaºi,
Calea Chiºinãului nr. 43, judeþul Iaºi.
(3) Acþiunile transferate se administreazã de Ministerul
Finanþelor pe durata exercitãrii procedurilor de stingere a
creanþelor bugetare, dar nu mai mult de 180 de zile de la
data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
(4) Ministerul Finanþelor poate menþine persoanele
desemnate de Fondul Proprietãþii de Stat ca reprezentanþi
în adunarea generalã a acþionarilor la Societatea
Comercialã ”TehnotonÒ Ñ S.A., mandatându-i în mod
corespunzãtor.
Art. 2. Ñ În termen de 3 zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri administratorul Societãþii
Comerciale ”TehnotonÒ Ñ S.A. va lua toate mãsurile care
se impun în vederea efectuãrii menþiunilor corespunzãtoare
în registrul de evidenþiere a acþionarilor.
Art. 3. Ñ (1) În termen de 10 zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri organele de specialitate ale
titularilor de creanþe bugetare, inclusiv cele ale unitãþilor
teritoriale ale Ministerului Finanþelor, vor raporta Ministerului
Finanþelor datoriile bugetare restante ale Societãþii
Comerciale ”TehnotonÒ Ñ S.A., pe categorii de bugete ºi
în cadrul acestora defalcat pe fiecare impozit, taxã, contribuþie etc., cu evidenþierea distinctã a penalitãþilor ºi
majorãrilor de întârziere, obligaþii datorate ºi neachitate
pânã la data publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial
al României, Partea I, precum ºi numerele de cont în care
se varsã aceste contribuþii în momentul recuperãrii lor.
(2) Raportãrile datelor prevãzute la alin. (1) se transmit
Ministerului Finanþelor în forma prevãzutã în situaþia
cuprinsã în anexa care face parte integrantã din prezenta
hotãrâre.
Art. 4. Ñ Toate procedurile de executare silitã pornite
pentru realizarea creanþelor bugetare, precum ºi orice procedurã de privatizare sau de lichidare iniþiatã de Fondul
Proprietãþii de Stat în cazul Societãþii Comerciale
”TehnotonÒ Ñ S.A. se suspendã pe durata exercitãrii procedurilor de stingere a creanþelor bugetare, dar nu mai
mult de 180 de zile calendaristice de la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri. De asemenea, pe aceastã
perioadã se suspendã orice amânãri ºi eºalonãri privind

plata obligaþiilor bugetare datorate de Societatea Comercialã
”TehnotonÒ Ñ S.A.
Art. 5. Ñ Pentru obligaþiile bugetare restante ale
Societãþii Comerciale ”TehnotonÒ Ñ S.A., de la data intrãrii
în vigoare a prezentei hotãrâri nu se mai calculeazã ºi nu
se mai datoreazã penalitãþi ºi majorãri de întârziere.
Art. 6. Ñ Penalitãþile ºi majorãrile de întârziere, aferente
tuturor obligaþiilor bugetare reprezentând debite la bugete,
aºa cum sunt definite în art. 1 din Ordonanþa Guvernului
nr. 11/1996, astfel cum a fost modificat prin Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 113/1999, datorate de Societatea
Comercialã ”TehnotonÒ Ñ S.A. la data intrãrii în vigoare a
prezentei hotãrâri, se anuleazã.
Art. 7. Ñ (1) Ministerul Finanþelor este împuternicit sã
încheie contractul de mandat cu consultanþii care au întocmit raportul de evaluare a Societãþii Comerciale ”TehnotonÒ Ñ
S.A., pentru vânzarea acþiunilor deþinute de stat la aceastã
societate comercialã, în scopul stingerii creanþelor bugetare.
(2) Ministerul Finanþelor mandateazã consultanþii sã
aplice modalitãþile de stingere a creanþelor bugetare
prevãzute la art. 922 alin. 1 lit. a), b) ºi f) din Ordonanþa
Guvernului nr. 11/1996, astfel cum a fost modificat prin
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 211/1999.
Art. 8. Ñ Dispoziþiile privind încheierea contractelor de
vânzare a acþiunilor prin negociere sau pe pieþele organizate, plata acþiunilor, garanþiile de bunã executare a contractului de mandat, termenele de virare a sumelor obþinute
prin vânzarea acþiunilor la trezoreria statului, precum ºi
celelalte dispoziþii din Hotãrârea Guvernului nr. 269/1999
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 15/1998 pentru
completarea Ordonanþei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanþelor bugetare se aplicã în mod
corespunzãtor.
Art. 9. Ñ Ministerul Finanþelor este împuternicit sã
reprezinte interesele celorlalþi creditori bugetari ºi sã distribuie sumele obþinute din vânzarea acþiunilor deþinute de
stat la Societatea Comercialã ”TehnotonÒ Ñ S.A., cu respectarea proporþionalã a cuantumului creanþelor bugetare
comunicate de creditorii bugetari, dupã ce vor fi acoperite
în totalitate sumele avansate de Ministerul Finanþelor pentru
realizarea procedurilor prevãzute de Ordonanþa de urgenþã
a Guvernului nr. 15/1998.
Art. 10. Ñ În cazul în care acþiunile preluate de la
Fondul Proprietãþii de Stat nu s-au vândut pânã la
împlinirea termenului de 180 de zile prevãzut la art. 1
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alin. (3), acþiunile statului se transferã de la Ministerul
Finanþelor la Fondul Proprietãþii de Stat la încetarea
aplicãrii prezentei hotãrâri, prevederile art. 2 aplicându-se în
mod corespunzãtor.

Art. 11. Ñ În termen de 10 zile de la încheierea acþiunii
de stingere a creanþelor bugetare sau la încetarea aplicãrii
prezentei hotãrâri la împlinirea termenului prevãzut la art. 1
alin. (3) Ministerul Finanþelor informeazã Guvernul despre
rezultatele obþinute.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministrul industriei ºi comerþului,
Radu Berceanu
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Liviu Lucian Albu
Ministru de stat, ministrul sãnãtãþii,
Hajdœ G‡bor
Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Dezvoltare Regionalã,
Mihai David
Preºedintele Consiliului de administraþie
al Fondului Proprietãþii de Stat,
Radu Sârbu
Bucureºti, 28 septembrie 2000.
Nr. 870.
ANEXÃ

Antetul titularului de creanþe bugetare (dupã caz)
Nr. registraturã ......... / ........ 2000
Referitor la datoriile bugetare ale Societãþii Comerciale ”TehnotonÒ Ñ S.A., cu sediul în municipiul Iaºi, Calea Chiºinãului
nr. 43, judeþul Iaºi, cod fiscal 1958207
SITUAÞIA
privind datoriile bugetare ale Societãþii Comerciale ”TehnotonÒ Ñ S.A. la data intrãrii în vigoare
a prezentei hotãrâri
Ñ lei Ñ

Nr.
crt.

Bugetul

Titularul creanþei
Impozite,
ºi numãrul de
taxe, concont (pentru
tribuþii ºi
fiecare impozit,
alte venituri taxã, contribuþie,
bugetare
alte venituri
(enumerate
bugetare,
distinct)
enumerate
distinct)

Creanþe bugetare
E

Total

din care:
Impozite, taxe, contribuþii
ºi alte venituri bugetare
scadente (pânã la data intrãrii
în vigoare a prezentei
hotãrâri) ºi neachitate

A

B

1.
2.
3.
4.

Total

C

D

Confirmat realitatea
informaþiilor
(numele, prenumele
ºi semnãtura
reprezentantului
titularului de creanþe
care a întocmit
procesul-verbal
de control)

1=2+4

Director general,
......................................................

Majorãri de întârziere aferente,
calculate (pânã la data intrãrii
în vigoare a prezentei
hotãrâri) ºi neachitate

Total

din care:
eºalonate
sau amânate

Total

din care:
eºalonate
sau amânate

2

3

4

5

Întocmit,
.......................

F
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transferul acþiunilor deþinute de stat la Societatea Comercialã ”UmaroÒ Ñ S.A.
din administrarea Fondului Proprietãþii de Stat în administrarea Ministerului Finanþelor
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 921 ºi 928, introduse prin Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 15/1998, precum ºi ale art. 95, astfel cum a fost modificat prin Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 113/1999, din Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanþelor bugetare, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 108/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ (1) Acþiunile deþinute de stat la Societatea
Comercialã ”UmaroÒ Ñ S.A. se transferã din administrarea
Fondului Proprietãþii de Stat în administrarea Ministerului
Finanþelor.
(2) Ministerul Finanþelor este împuternicit sã exercite în
numele statului toate drepturile acþionarului la Societatea
Comercialã ”UmaroÒ Ñ S.A., cu sediul în municipiul
Roman, str. Mihai Viteazul nr. 3Ñ5, judeþul Neamþ.
(3) Acþiunile transferate se administreazã de Ministerul
Finanþelor pe durata exercitãrii procedurilor de stingere a
creanþelor bugetare, dar nu mai mult de 180 de zile de la
data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
(4) Ministerul Finanþelor poate menþine persoanele desemnate de Fondul Proprietãþii de Stat ca reprezentanþi în
adunarea generalã a acþionarilor la Societatea Comercialã
”UmaroÒ Ñ S.A., mandatându-i în mod corespunzãtor.
Art. 2. Ñ În termen de 3 zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri administratorul Societãþii
Comerciale ”UmaroÒ Ñ S.A. va lua toate mãsurile care se
impun în vederea efectuãrii menþiunilor corespunzãtoare în
registrul de evidenþiere a acþionarilor.
Art. 3. Ñ (1) În termen de 10 zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri organele de specialitate ale
titularilor de creanþe bugetare, inclusiv cele ale unitãþilor
teritoriale ale Ministerului Finanþelor, vor raporta Ministerului
Finanþelor datoriile bugetare restante ale Societãþii
Comerciale ”UmaroÒ Ñ S.A., pe categorii de bugete ºi în
cadrul acestora defalcat pe fiecare impozit, taxã, contribuþie
etc., cu evidenþierea distinctã a penalitãþilor ºi majorãrilor
de întârziere, obligaþii datorate ºi neachitate pânã la data
publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României,
Partea I, precum ºi numerele de cont în care se varsã
aceste contribuþii în momentul recuperãrii lor.
(2) Raportãrile datelor prevãzute la alin. (1) se transmit
Ministerului Finanþelor în forma prevãzutã în situaþia
cuprinsã în anexa care face parte integrantã din prezenta
hotãrâre.
Art. 4. Ñ Toate procedurile de executare silitã pornite
pentru realizarea creanþelor bugetare, precum ºi orice procedurã de privatizare sau de lichidare iniþiatã de Fondul
Proprietãþii de Stat în cazul Societãþii Comerciale ”UmaroÒ Ñ
S.A. se suspendã pe durata exercitãrii procedurilor de stingere a creanþelor bugetare, dar nu mai mult de 180 de zile
calendaristice de la data intrãrii în vigoare a prezentei
hotãrâri. De asemenea, pe aceastã duratã se suspendã ºi

orice amânãri ºi eºalonãri privind plata obligaþiilor bugetare
datorate de Societatea Comercialã ”UmaroÒ Ñ S.A.
Art. 5. Ñ Pentru obligaþiile bugetare restante ale
Societãþii Comerciale ”UmaroÒ Ñ S.A., de la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri nu se mai calculeazã ºi nu se
mai datoreazã penalitãþi ºi majorãri de întârziere.
Art. 6. Ñ Penalitãþile ºi majorãrile de întârziere, aferente
tuturor obligaþiilor bugetare reprezentând debite la bugete,
aºa cum sunt definite în art. 1 din Ordonanþa Guvernului
nr. 11/1996, astfel cum a fost modificat prin Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 113/1999, datorate de Societatea
Comercialã ”UmaroÒ Ñ S.A. la data intrãrii în vigoare a
prezentei hotãrâri, se anuleazã.
Art. 7. Ñ (1) Ministerul Finanþelor este împuternicit sã
încheie contractul de mandat cu consultanþii care au întocmit raportul de evaluare a Societãþii Comerciale ”UmaroÒ Ñ
S.A., pentru vânzarea acþiunilor deþinute de stat la aceastã
societate comercialã, în scopul stingerii creanþelor bugetare.
(2) Ministerul Finanþelor mandateazã consultanþii sã
aplice modalitãþile de stingere a creanþelor bugetare
prevãzute la art. 922 alin. 1 lit. a), b) ºi f) din Ordonanþa
Guvernului nr. 11/1996, astfel cum a fost modificat prin
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 211/1999.
Art. 8. Ñ Dispoziþiile privind încheierea contractelor de
vânzare a acþiunilor prin negociere sau pe pieþele organizate, plata acþiunilor, garanþiile de bunã executare a contractului de mandat, termenele de virare a sumelor obþinute
prin vânzarea acþiunilor la trezoreria statului, precum ºi
celelalte dispoziþii din Hotãrârea Guvernului nr. 269/1999
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 15/1998 pentru
completarea Ordonanþei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanþelor bugetare se aplicã în mod
corespunzãtor.
Art. 9. Ñ Ministerul Finanþelor este împuternicit sã
reprezinte interesele celorlalþi creditori bugetari ºi sã distribuie sumele obþinute din vânzarea acþiunilor deþinute de
stat la Societatea Comercialã ”UmaroÒ Ñ S.A., cu respectarea proporþionalã a cuantumului creanþelor bugetare
comunicate de creditorii bugetari, dupã ce vor fi acoperite
în totalitate sumele avansate de Ministerul Finanþelor pentru
realizarea procedurilor prevãzute de Ordonanþa de urgenþã
a Guvernului nr. 15/1998.
Art. 10. Ñ În cazul în care acþiunile preluate de la
Fondul Proprietãþii de Stat nu s-au vândut pânã la
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împlinirea termenului de 180 de zile prevãzut la art. 1
alin. (3), acþiunile statului se transferã de la Ministerul
Finanþelor la Fondul Proprietãþii de Stat la încetarea
aplicãrii prezentei hotãrâri, prevederile art. 2 aplicându-se în
mod corespunzãtor.

Art. 11. Ñ În termen de 10 zile de la încheierea acþiunii
de stingere a creanþelor bugetare sau la încetarea aplicãrii
prezentei hotãrâri la împlinirea termenului prevãzut la art. 1
alin. (3) Ministerul Finanþelor informeazã Guvernul despre
rezultatele obþinute.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministrul industriei ºi comerþului,
Radu Berceanu
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Liviu Lucian Albu
Ministru de stat, ministrul sãnãtãþii,
Hajdœ G‡bor
Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Dezvoltare Regionalã,
Mihai David
Preºedintele Consiliului de administraþie
al Fondului Proprietãþii de Stat,
Radu Sârbu
Bucureºti, 28 septembrie 2000.
Nr. 871.
ANEXÃ

Antetul titularului de creanþe bugetare (dupã caz)
Nr. registraturã ......... / ........ 2000
Referitor la datoriile bugetare ale Societãþii Comerciale ”UmaroÒ Ñ S.A., cu sediul în municipiul Roman, str. Mihai Viteazul
nr. 3Ñ5, judeþul Neamþ, cod fiscal 2053877
SITUAÞIA
privind datoriile bugetare ale Societãþii Comerciale ”UmaroÒ Ñ S.A. la data intrãrii în vigoare
a prezentei hotãrâri
Ñ lei Ñ

Nr.
crt.

Bugetul

Titularul creanþei
Impozite,
ºi numãrul de
taxe, concont (pentru
tribuþii ºi
fiecare impozit,
alte venituri taxã, contribuþie,
bugetare
alte venituri
(enumerate
bugetare,
distinct)
enumerate
distinct)

Creanþe bugetare
E

Total

din care:
Impozite, taxe, contribuþii
ºi alte venituri bugetare
scadente (pânã la data intrãrii
în vigoare a prezentei
hotãrâri) ºi neachitate
Total

A

B

1.
2.
3.
4.

Total

C

D

Confirmat realitatea
informaþiilor
(numele, prenumele
ºi semnãtura
reprezentantului
titularului de creanþe
care a întocmit
procesul-verbal
de control)

1=2+4

Director general,
......................................................

2

din care:
eºalonate
sau amânate
3

Majorãri de întârziere aferente,
calculate (pânã la data intrãrii
în vigoare a prezentei
hotãrâri) ºi neachitate

Total
4

din care:
eºalonate
sau amânate
5

Întocmit,
.......................

F
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transferul acþiunilor deþinute de stat la Societatea Comercialã ”UpetÒ Ñ S.A. Târgoviºte
din administrarea Fondului Proprietãþii de Stat în administrarea Ministerului Finanþelor
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 921 ºi 928, introduse prin Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 15/1998, precum ºi ale art. 95, astfel cum a fost modificat prin Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 113/1999, din Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanþelor bugetare, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 108/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ (1) Acþiunile deþinute de stat la Societatea
Comercialã ”UpetÒ Ñ S.A. se transferã din administrarea
Fondului Proprietãþii de Stat în administrarea Ministerului
Finanþelor.
(2) Ministerul Finanþelor este împuternicit sã exercite în
numele statului toate drepturile acþionarului la Societatea
Comercialã ”UpetÒ Ñ S.A., cu sediul în municipiul
Târgoviºte, Str. Arsenalului nr. 20, judeþul Dâmboviþa.
(3) Acþiunile transferate se administreazã de Ministerul
Finanþelor pe durata exercitãrii procedurilor de stingere a
creanþelor bugetare, dar nu mai mult de 180 de zile de la
data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
(4) Ministerul Finanþelor poate menþine persoanele desemnate de Fondul Proprietãþii de Stat ca reprezentanþi în
adunarea generalã a acþionarilor la Societatea Comercialã
”UpetÒ Ñ S.A., mandatându-i în mod corespunzãtor.
Art. 2. Ñ În termen de 3 zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri administratorul Societãþii
Comerciale ”UpetÒ Ñ S.A. va lua toate mãsurile care se
impun în vederea efectuãrii menþiunilor corespunzãtoare în
registrul de evidenþiere a acþionarilor.
Art. 3. Ñ (1) În termen de 10 zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri organele de specialitate ale
titularilor de creanþe bugetare, inclusiv cele ale unitãþilor
teritoriale ale Ministerului Finanþelor, vor raporta Ministerului
Finanþelor datoriile bugetare restante ale Societãþii
Comerciale ”UpetÒ Ñ S.A., pe categorii de bugete ºi în
cadrul acestora defalcat pe fiecare impozit, taxã, contribuþie
etc., cu evidenþierea distinctã a penalitãþilor ºi majorãrilor
de întârziere, obligaþii datorate ºi neachitate pânã la data
publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României,
Partea I, precum ºi numerele de cont în care se varsã
aceste contribuþii în momentul recuperãrii lor.
(2) Raportãrile datelor prevãzute la alin. (1) se transmit
Ministerului Finanþelor în forma prevãzutã în situaþia
cuprinsã în anexa care face parte integrantã din prezenta
hotãrâre.
Art. 4. Ñ Toate procedurile de executare silitã pornite
pentru realizarea creanþelor bugetare, precum ºi orice procedurã de privatizare sau de lichidare iniþiatã de Fondul
Proprietãþii de Stat în cazul Societãþii Comerciale ”UpetÒ Ñ
S.A. se suspendã pe durata exercitãrii procedurilor de stingere a creanþelor bugetare, dar nu mai mult de 180 de zile
calendaristice de la data intrãrii în vigoare a prezentei
hotãrâri. De asemenea, pe aceastã duratã se suspendã ºi

orice amânãri ºi eºalonãri privind plata obligaþiilor bugetare
datorate de Societatea Comercialã ”UpetÒ Ñ S.A.
Art. 5. Ñ Pentru obligaþiile bugetare restante ale
Societãþii Comerciale ”UpetÒ Ñ S.A., de la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri nu se mai calculeazã ºi nu se
mai datoreazã penalitãþi ºi majorãri de întârziere.
Art. 6. Ñ Penalitãþile ºi majorãrile de întârziere, aferente
tuturor obligaþiilor bugetare reprezentând debite la bugete,
aºa cum sunt definite în art. 1 din Ordonanþa Guvernului
nr. 11/1996, astfel cum a fost modificat prin Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 113/1999, datorate de Societatea
Comercialã ”UpetÒ Ñ S.A. la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, se anuleazã.
Art. 7. Ñ (1) Ministerul Finanþelor este împuternicit sã
încheie contractul de mandat cu consultanþii care au întocmit raportul de evaluare a Societãþii Comerciale ”UpetÒ Ñ
S.A., pentru vânzarea acþiunilor deþinute de stat la aceastã
societate comercialã, în scopul stingerii creanþelor bugetare.
(2) Ministerul Finanþelor mandateazã consultanþii sã
aplice modalitãþile de stingere a creanþelor bugetare
prevãzute la art. 922 alin. 1 lit. a), b) ºi f) din Ordonanþa
Guvernului nr. 11/1996, astfel cum a fost modificat prin
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 211/1999.
Art. 8. Ñ Dispoziþiile privind încheierea contractelor de
vânzare a acþiunilor prin negociere sau pe pieþele organizate, plata acþiunilor, garanþiile de bunã executare a contractului de mandat, termenele de virare a sumelor obþinute
prin vânzarea acþiunilor la trezoreria statului, precum ºi
celelalte dispoziþii din Hotãrârea Guvernului nr. 269/1999
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 15/1998 pentru
completarea Ordonanþei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanþelor bugetare se aplicã în mod
corespunzãtor.
Art. 9. Ñ Ministerul Finanþelor este împuternicit sã
reprezinte interesele celorlalþi creditori bugetari ºi sã distribuie sumele obþinute din vânzarea acþiunilor deþinute de
stat la Societatea Comercialã ”UpetÒ Ñ S.A., cu respectarea proporþionalã a cuantumului creanþelor bugetare comunicate de creditorii bugetari, dupã ce vor fi acoperite în
totalitate sumele avansate de Ministerul Finanþelor pentru
realizarea procedurilor prevãzute de Ordonanþa de urgenþã
a Guvernului nr. 15/1998.
Art. 10. Ñ În cazul în care acþiunile preluate de la
Fondul Proprietãþii de Stat nu s-au vândut pânã la
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împlinirea termenului de 180 de zile prevãzut la art. 1
alin. (3), acþiunile statului se transferã de la Ministerul
Finanþelor la Fondul Proprietãþii de Stat la încetarea
aplicãrii prezentei hotãrâri, prevederile art. 2 aplicându-se în
mod corespunzãtor.

Art. 11. Ñ În termen de 10 zile de la încheierea acþiunii
de stingere a creanþelor bugetare sau la încetarea aplicãrii
prezentei hotãrâri la împlinirea termenului prevãzut la art. 1
alin. (3) Ministerul Finanþelor informeazã Guvernul despre
rezultatele obþinute.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministrul industriei ºi comerþului,
Radu Berceanu
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Liviu Lucian Albu
Ministru de stat, ministrul sãnãtãþii,
Hajdœ G‡bor
Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Dezvoltare Regionalã,
Mihai David
Preºedintele Consiliului de administraþie
al Fondului Proprietãþii de Stat,
Radu Sârbu
Bucureºti, 28 septembrie 2000.
Nr. 872.
ANEXÃ

Antetul titularului de creanþe bugetare (dupã caz)
Nr. registraturã ......... / ........ 2000
Referitor la datoriile bugetare ale Societãþii Comerciale ”UpetÒ Ñ S.A., cu sediul în municipiul Târgoviºte, Str. Arsenalului
nr. 20, judeþul Dâmboviþa, cod fiscal 908332
SITUAÞIA
privind datoriile bugetare ale Societãþii Comerciale ”UpetÒ Ñ S.A. la data intrãrii în vigoare
a prezentei hotãrâri
Ñ lei Ñ

Nr.
crt.

Bugetul

Titularul creanþei
Impozite,
ºi numãrul de
taxe, concont (pentru
tribuþii ºi
fiecare impozit,
alte venituri taxã, contribuþie,
bugetare
alte venituri
(enumerate
bugetare,
distinct)
enumerate
distinct)

Creanþe bugetare
E

Total

din care:
Impozite, taxe, contribuþii
ºi alte venituri bugetare
scadente (pânã la data intrãrii
în vigoare a prezentei
hotãrâri) ºi neachitate

A

B

1.
2.
3.
4.

Total

C

D

Confirmat realitatea
informaþiilor
(numele, prenumele
ºi semnãtura
reprezentantului
titularului de creanþe
care a întocmit
procesul-verbal
de control)

1=2+4

Director general,
......................................................

Majorãri de întârziere aferente,
calculate (pânã la data intrãrii
în vigoare a prezentei
hotãrâri) ºi neachitate

Total

din care:
eºalonate
sau amânate

Total

din care:
eºalonate
sau amânate

2

3

4

5

Întocmit,
........................

F
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transferul acþiunilor deþinute de stat la Societatea Comercialã
”Unimet CugÒ Ñ S.A. Cluj-Napoca din administrarea Fondului Proprietãþii de Stat
în administrarea Ministerului Finanþelor
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 921 ºi 928, introduse prin Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 15/1998, precum ºi ale art. 95, astfel cum a fost modificat prin Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 113/1999, din Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanþelor bugetare, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 108/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ (1) Acþiunile deþinute de stat la Societatea
Comercialã ”Unimet CugÒ Ñ S.A. se transferã din administrarea Fondului Proprietãþii de Stat în administrarea
Ministerului Finanþelor.
(2) Ministerul Finanþelor este împuternicit sã exercite în
numele statului toate drepturile acþionarului la Societatea
Comercialã ”Unimet CugÒ Ñ S.A., cu sediul în municipiul
Cluj-Napoca, Bd Muncii nr. 18, judeþul Cluj.
(3) Acþiunile transferate se administreazã de Ministerul
Finanþelor pe durata exercitãrii procedurilor de stingere a
creanþelor bugetare, dar nu mai mult de 180 de zile de la
data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
(4) Ministerul Finanþelor poate menþine persoanele
desemnate de Fondul Proprietãþii de Stat ca reprezentanþi
în adunarea generalã a acþionarilor la Societatea
Comercialã ”Unimet CugÒ Ñ S.A., mandatându-i în mod
corespunzãtor.
Art. 2. Ñ În termen de 3 zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri administratorul Societãþii
Comerciale ”Unimet CugÒ Ñ S.A. va lua toate mãsurile
care se impun în vederea efectuãrii menþiunilor corespunzãtoare în registrul de evidenþiere a acþionarilor.
Art. 3. Ñ (1) În termen de 10 zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri organele de specialitate ale
titularilor de creanþe bugetare, inclusiv cele ale unitãþilor
teritoriale ale Ministerului Finanþelor, vor raporta Ministerului
Finanþelor datoriile bugetare restante ale Societãþii
Comerciale ”Unimet CugÒ Ñ S.A., pe categorii de bugete ºi
în cadrul acestora defalcat pe fiecare impozit, taxã, contribuþie etc., cu evidenþierea distinctã a penalitãþilor ºi
majorãrilor de întârziere, obligaþii datorate ºi neachitate
pânã la data publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial
al României, Partea I, precum ºi numerele de cont în care
se varsã aceste contribuþii în momentul recuperãrii lor.
(2) Raportãrile datelor prevãzute la alin. (1) se transmit
Ministerului Finanþelor în forma prevãzutã în situaþia
cuprinsã în anexa care face parte integrantã din prezenta
hotãrâre.
Art. 4. Ñ Toate procedurile de executare silitã pornite
pentru realizarea creanþelor bugetare, precum ºi orice procedurã de privatizare sau de lichidare iniþiatã de Fondul
Proprietãþii de Stat în cazul Societãþii Comerciale ”Unimet
CugÒ Ñ S.A. se suspendã pe durata exercitãrii procedurilor
de stingere a creanþelor bugetare, dar nu mai mult de 180

de zile calendaristice de la data intrãrii în vigoare a
prezentei hotãrâri. De asemenea, pe aceastã duratã se
suspendã ºi orice amânãri ºi eºalonãri privind plata
obligaþiilor bugetare datorate de Societatea Comercialã
”Unimet CugÒ Ñ S.A.
Art. 5. Ñ Pentru obligaþiile bugetare restante ale
Societãþii Comerciale ”Unimet CugÒ Ñ S.A., de la data
intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri nu se mai calculeazã
ºi nu se mai datoreazã penalitãþi ºi majorãri de întârziere.
Art. 6. Ñ (1) Ministerul Finanþelor este împuternicit sã
încheie contractul de mandat cu consultanþii care au întocmit raportul de evaluare a Societãþii Comerciale ”Unimet
CugÒ Ñ S.A., pentru vânzarea acþiunilor deþinute de stat la
aceastã societate comercialã, în scopul stingerii creanþelor
bugetare.
(2) Ministerul Finanþelor mandateazã consultanþii sã
aplice modalitãþile de stingere a creanþelor bugetare
prevãzute la art. 922 alin. 1 lit. a), b) ºi f) din Ordonanþa
Guvernului nr. 11/1996, astfel cum a fost modificat prin
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 211/1999.
Art. 7. Ñ Dispoziþiile privind încheierea contractelor de
vânzare a acþiunilor prin negociere sau pe pieþele organizate, plata acþiunilor, garanþiile de bunã executare a contractului de mandat, termenele de virare a sumelor obþinute
prin vânzarea acþiunilor la trezoreria statului, precum ºi
celelalte dispoziþii din Hotãrârea Guvernului nr. 269/1999
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 15/1998 pentru
completarea Ordonanþei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanþelor bugetare se aplicã în mod
corespunzãtor.
Art. 8. Ñ Ministerul Finanþelor este împuternicit sã
reprezinte interesele celorlalþi creditori bugetari ºi sã distribuie sumele obþinute din vânzarea acþiunilor deþinute de
stat la Societatea Comercialã ”Unimet CugÒ Ñ S.A., cu
respectarea proporþionalã a cuantumului creanþelor bugetare
comunicate de creditorii bugetari, dupã ce vor fi acoperite
în totalitate sumele avansate de Ministerul Finanþelor pentru
realizarea procedurilor prevãzute de Ordonanþa de urgenþã
a Guvernului nr. 15/1998.
Art. 9. Ñ În cazul în care acþiunile preluate de la
Fondul Proprietãþii de Stat nu s-au vândut pânã la
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împlinirea termenului de 180 de zile prevãzut la art. 1
alin. (3), acþiunile statului se transferã de la Ministerul
Finanþelor la Fondul Proprietãþii de Stat la încetarea
aplicãrii prezentei hotãrâri, prevederile art. 2 aplicându-se în
mod corespunzãtor.

Art. 10. Ñ În termen de 10 zile de la încheierea acþiunii
de stingere a creanþelor bugetare sau la încetarea aplicãrii
prezentei hotãrâri la împlinirea termenului prevãzut la art. 1
alin. (3) Ministerul Finanþelor informeazã Guvernul despre
rezultatele obþinute.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministrul industriei ºi comerþului,
Radu Berceanu
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Liviu Lucian Albu
Ministru de stat, ministrul sãnãtãþii,
Hajdœ G‡bor
Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Dezvoltare Regionalã,
Mihai David
Preºedintele Consiliului de administraþie
al Fondului Proprietãþii de Stat,
Radu Sârbu
Bucureºti, 28 septembrie 2000.
Nr. 873.
ANEXÃ

Antetul titularului de creanþe bugetare (dupã caz)
Nr. registraturã ......... / ........ 2000
Referitor la datoriile bugetare ale Societãþii Comerciale ”Unimet CugÒ Ñ S.A., cu sediul în municipiul Cluj-Napoca,
Bd Muncii nr. 18, judeþul Cluj, cod fiscal 203005
SITUAÞIA
privind datoriile bugetare ale Societãþii Comerciale ”Unimet CugÒ Ñ S.A. la data intrãrii în vigoare
a prezentei hotãrâri
Ñ lei Ñ

Nr.
crt.

Bugetul

Titularul creanþei
Impozite,
ºi numãrul de
taxe, concont (pentru
tribuþii ºi
fiecare impozit,
alte venituri taxã, contribuþie,
bugetare
alte venituri
(enumerate
bugetare,
distinct)
enumerate
distinct)

Creanþe bugetare
E

Total

din care:
Impozite, taxe, contribuþii
ºi alte venituri bugetare
scadente (pânã la data intrãrii
în vigoare a prezentei
hotãrâri) ºi neachitate

A

B

1.
2.
3.
4.

Total

C

D

Confirmat realitatea
informaþiilor
(numele, prenumele
ºi semnãtura
reprezentantului
titularului de creanþe
care a întocmit
procesul-verbal
de control)

1=2+4

Director general,
......................................................

Majorãri de întârziere aferente,
calculate (pânã la data intrãrii
în vigoare a prezentei
hotãrâri) ºi neachitate

Total

din care:
eºalonate
sau amânate

Total

din care:
eºalonate
sau amânate

2

3

4

5

Întocmit,
...................

F
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transferul acþiunilor deþinute de stat la Societatea Comercialã ”ArisÒ Ñ S.A.
din administrarea Fondului Proprietãþii de Stat în administrarea Ministerului Finanþelor
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 921 ºi 928, introduse prin Ordonanþa de urgenþã,
a Guvernului nr. 15/1998, precum ºi ale art. 95, astfel cum a fost modificat prin Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 113/1999, din Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanþelor bugetare, aprobatã ºi modificatã prin
Legea nr. 108/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ (1) Acþiunile deþinute de stat la Societatea
Comercialã ”ArisÒ Ñ S.A. se transferã din administrarea
Fondului Proprietãþii de Stat în administrarea Ministerului
Finanþelor.
(2) Ministerul Finanþelor este împuternicit sã exercite în
numele statului toate drepturile acþionarului la Societatea
Comercialã ”ArisÒ Ñ S.A., cu sediul în municipiul Arad,
Calea Victoriei nr. 33Ñ35, judeþul Arad.
(3) Acþiunile transferate se administreazã de Ministerul
Finanþelor pe durata exercitãrii procedurilor de stingere a
creanþelor bugetare, dar nu mai mult de 180 de zile de la
data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
(4) Ministerul Finanþelor poate menþine persoanele
desemnate de Fondul Proprietãþii de Stat ca reprezentanþi
în adunarea generalã a acþionarilor la Societatea
Comercialã ”ArisÒ Ñ S.A., mandatându-i în mod
corespunzãtor.
Art. 2. Ñ În termen de 3 zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri administratorul Societãþii
Comerciale ”ArisÒ Ñ S.A. va lua toate mãsurile care se
impun în vederea efectuãrii menþiunilor corespunzãtoare în
registrul de evidenþiere a acþionarilor.
Art. 3. Ñ (1) În termen de 10 zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri organele de specialitate ale
titularilor de creanþe bugetare, inclusiv cele ale unitãþilor
teritoriale ale Ministerului Finanþelor, vor raporta Ministerului
Finanþelor datoriile bugetare restante ale Societãþii
Comerciale ”ArisÒ Ñ S.A., pe categorii de bugete ºi în
cadrul acestora defalcat pe fiecare impozit, taxã, contribuþie
etc., cu evidenþierea distinctã a penalitãþilor ºi majorãrilor
de întârziere, obligaþii datorate ºi neachitate pânã la data
publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României,
Partea I, precum ºi numerele de cont în care se varsã
aceste contribuþii în momentul recuperãrii lor.
(2) Raportãrile datelor prevãzute la alin. (1) se transmit
Ministerului Finanþelor în forma prevãzutã în situaþia
cuprinsã în anexa care face parte integrantã din prezenta
hotãrâre.
Art. 4. Ñ Toate procedurile de executare silitã pornite
pentru realizarea creanþelor bugetare, precum ºi orice
procedurã de privatizare sau de lichidare iniþiatã de Fondul
Proprietãþii de Stat în cazul Societãþii Comerciale ”ArisÒ Ñ S.A.
se suspendã pe durata exercitãrii procedurilor de stingere a
creanþelor bugetare, dar nu mai mult de 180 de zile calendaristice de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
De asemenea, pe aceastã duratã se suspendã ºi orice

amânãri ºi eºalonãri privind plata obligaþiilor bugetare
datorate de Societatea Comercialã ”ArisÒ Ñ S.A.
Art. 5. Ñ Pentru obligaþiile bugetare restante ale
Societãþii Comerciale ”ArisÒ Ñ S.A., de la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri nu se mai calculeazã ºi nu se
mai datoreazã penalitãþi ºi majorãri de întârziere.
Art. 6. Ñ Penalitãþile ºi majorãrile de întârziere, aferente
tuturor obligaþiilor bugetare reprezentând debite la bugete,
aºa cum sunt definite în art. 1 din Ordonanþa Guvernului
nr. 11/1996, astfel cum a fost modificat prin Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 113/1999, datorate de Societatea
Comercialã ”ArisÒ Ñ S.A. la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, se anuleazã.
Art. 7. Ñ (1) Ministerul Finanþelor este împuternicit sã
încheie contractul de mandat cu consultanþii care au
întocmit raportul de evaluare a Societãþii Comerciale
”ArisÒ Ñ S.A., pentru vânzarea acþiunilor deþinute de stat la
aceastã societate comercialã, în scopul stingerii creanþelor
bugetare.
(2) Ministerul Finanþelor mandateazã consultanþii sã
aplice modalitãþile de stingere a creanþelor bugetare
prevãzute la art. 922 alin. 1 lit. a), b) ºi f) din Ordonanþa
Guvernului nr. 11/1996, astfel cum a fost modificat prin
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 211/1999.
Art. 8. Ñ Dispoziþiile privind încheierea contractelor de
vânzare a acþiunilor prin negociere sau pe pieþele organizate, plata acþiunilor, garanþiile de bunã executare a contractului de mandat, termenele de virare a sumelor obþinute
prin vânzarea acþiunilor la trezoreria statului, precum ºi
celelalte dispoziþii din Hotãrârea Guvernului nr. 269/1999
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 15/1998 pentru
completarea Ordonanþei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanþelor bugetare se aplicã în mod
corespunzãtor.
Art. 9. Ñ Ministerul Finanþelor este împuternicit sã
reprezinte interesele celorlalþi creditori bugetari ºi sã distribuie sumele obþinute din vânzarea acþiunilor deþinute de
stat la Societatea Comercialã ”ArisÒ Ñ S.A., cu respectarea
proporþionalã a cuantumului creanþelor bugetare comunicate
de creditorii bugetari, dupã ce vor fi acoperite în totalitate
sumele avansate de Ministerul Finanþelor pentru realizarea
procedurilor prevãzute de Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 15/1998.
Art. 10. Ñ În cazul în care acþiunile preluate de la
Fondul Proprietãþii de Stat nu s-au vândut pânã la

19

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 503/12.X.2000
împlinirea termenului de 180 de zile prevãzut la art. 1
alin. (3), acþiunile statului se transferã de la Ministerul
Finanþelor la Fondul Proprietãþii de Stat la încetarea
aplicãrii prezentei hotãrâri, prevederile art. 2 aplicându-se în
mod corespunzãtor.

Art. 11. Ñ În termen de 10 zile de la încheierea acþiunii
de stingere a creanþelor bugetare sau la încetarea aplicãrii
prezentei hotãrâri la împlinirea termenului prevãzut la art. 1
alin. (3) Ministerul Finanþelor informeazã Guvernul despre
rezultatele obþinute.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministrul industriei ºi comerþului,
Radu Berceanu
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Liviu Lucian Albu
Ministru de stat, ministrul sãnãtãþii,
Hajdœ G‡bor
Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Dezvoltare Regionalã,
Mihai David
Preºedintele Consiliului de administraþie
al Fondului Proprietãþii de Stat,
Radu Sârbu
Bucureºti, 28 septembrie 2000.
Nr. 874.
ANEXÃ

Antetul titularului de creanþe bugetare (dupã caz)
Nr. registraturã ......... / ........ 2000
Referitor la datoriile bugetare ale Societãþii Comerciale ”ArisÒ Ñ S.A., cu sediul în municipiul Arad, Calea Victoriei
nr. 33Ñ35, judeþul Arad, cod fiscal 1683645
SITUAÞIA
privind datoriile bugetare ale Societãþii Comerciale ”ArisÒ Ñ S.A. la data intrãrii în vigoare
a prezentei hotãrâri
Ñ lei Ñ

Nr.
crt.

Bugetul

Titularul creanþei
Impozite,
ºi numãrul de
taxe, concont (pentru
tribuþii ºi
fiecare impozit,
alte venituri taxã, contribuþie,
bugetare
alte venituri
(enumerate
bugetare,
distinct)
enumerate
distinct)

Creanþe bugetare
E

Total

din care:
Impozite, taxe, contribuþii
ºi alte venituri bugetare
scadente (pânã la data intrãrii
în vigoare a prezentei
hotãrâri) ºi neachitate

A

B

1.
2.
3.
4.

Total

C

D

Confirmat realitatea
informaþiilor
(numele, prenumele
ºi semnãtura
reprezentantului
titularului de creanþe
care a întocmit
procesul-verbal
de control)

1=2+4

Director general,
......................................................

Majorãri de întârziere aferente,
calculate (pânã la data intrãrii
în vigoare a prezentei
hotãrâri) ºi neachitate

Total

din care:
eºalonate
sau amânate

Total

din care:
eºalonate
sau amânate

2

3

4

5

Întocmit,
....................

F
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transferul acþiunilor deþinute de stat la Societatea Comercialã ”CilindrulÒ Ñ S.A.
din administrarea Fondului Proprietãþii de Stat în administrarea Ministerului Finanþelor
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 921 ºi 928, introduse prin Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 15/1998, precum ºi ale art. 95, astfel cum a fost modificat prin Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 113/1999, din Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanþelor bugetare, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 108/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ (1) Acþiunile deþinute de stat la Societatea
Comercialã ”CilindrulÒ Ñ S.A. se transferã din administrarea Fondului Proprietãþii de Stat în administrarea
Ministerului Finanþelor.
(2) Ministerul Finanþelor este împuternicit sã exercite în
numele statului toate drepturile acþionarului la Societatea
Comercialã ”CilindrulÒ Ñ S.A., cu sediul în oraºul Cãlan,
Str. Furnalistului nr. 17, judeþul Hunedoara.
(3) Acþiunile transferate se administreazã de Ministerul
Finanþelor pe durata exercitãrii procedurilor de stingere a
creanþelor bugetare, dar nu mai mult de 180 de zile de la
data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
(4) Ministerul Finanþelor poate menþine persoanele
desemnate de Fondul Proprietãþii de Stat ca reprezentanþi
în adunarea generalã a acþionarilor la Societatea
Comercialã ”CilindrulÒ Ñ S.A., mandatându-i în mod
corespunzãtor.
Art. 2. Ñ În termen de 3 zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri administratorul Societãþii
Comerciale ”CilindrulÒ Ñ S.A. va lua toate mãsurile care se
impun în vederea efectuãrii menþiunilor corespunzãtoare în
registrul de evidenþiere a acþionarilor.
Art. 3. Ñ (1) În termen de 10 zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri organele de specialitate ale
titularilor de creanþe bugetare, inclusiv cele ale unitãþilor
teritoriale ale Ministerului Finanþelor, vor raporta Ministerului
Finanþelor datoriile bugetare restante ale Societãþii
Comerciale ”CilindrulÒ Ñ S.A., pe categorii de bugete ºi în
cadrul acestora defalcat pe fiecare impozit, taxã, contribuþie
etc., cu evidenþierea distinctã a penalitãþilor ºi majorãrilor
de întârziere, obligaþii datorate ºi neachitate pânã la data
publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României,
Partea I, precum ºi numerele de cont în care se varsã
aceste contribuþii în momentul recuperãrii lor.
(2) Raportãrile datelor prevãzute la alin. (1) se transmit
Ministerului Finanþelor în forma prevãzutã în situaþia cuprinsã
în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 4. Ñ Toate procedurile de executare silitã pornite
pentru realizarea creanþelor bugetare, precum ºi orice procedurã de privatizare sau de lichidare iniþiatã de Fondul
Proprietãþii de Stat în cazul Societãþii Comerciale
”CilindrulÒ Ñ S.A. se suspendã pe durata exercitãrii procedurilor de stingere a creanþelor bugetare, dar nu mai mult
de 180 de zile calendaristice de la data intrãrii în vigoare a
prezentei hotãrâri. De asemenea, pe aceastã perioadã se

suspendã ºi orice amânãri ºi eºalonãri privind plata
obligaþiilor bugetare datorate de Societatea Comercialã
”CilindrulÒ Ñ S.A.
Art. 5. Ñ Pentru obligaþiile bugetare restante ale
Societãþii Comerciale ”CilindrulÒ Ñ S.A., de la data intrãrii
în vigoare a prezentei hotãrâri nu se mai calculeazã ºi nu
se mai datoreazã penalitãþi ºi majorãri de întârziere.
Art. 6. Ñ Penalitãþile ºi majorãrile de întârziere, aferente
tuturor obligaþiilor bugetare reprezentând debite la bugete,
aºa cum sunt definite în art. 1 din Ordonanþa Guvernului
nr. 11/1996, astfel cum a fost modificat prin Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 113/1999, datorate de Societatea
Comercialã ”CilindrulÒ Ñ S.A. la data intrãrii în vigoare a
prezentei hotãrâri, se anuleazã.
Art. 7. Ñ (1) Ministerul Finanþelor este împuternicit sã
încheie contractul de mandat cu consultanþii care au
întocmit raportul de evaluare a Societãþii Comerciale
”CilindrulÒ Ñ S.A., pentru vânzarea acþiunilor deþinute de
stat la aceastã societate comercialã, în scopul stingerii
creanþelor bugetare.
(2) Ministerul Finanþelor mandateazã consultanþii sã
aplice modalitãþile de stingere a creanþelor bugetare
prevãzute la art. 922 alin. 1 lit. a), b) ºi f) din Ordonanþa
Guvernului nr. 11/1996, astfel cum a fost modificat prin
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 211/1999.
Art. 8. Ñ Dispoziþiile privind încheierea contractelor de
vânzare a acþiunilor prin negociere sau pe pieþele organizate, plata acþiunilor, garanþiile de bunã executare a contractului de mandat, termenele de virare a sumelor obþinute
prin vânzarea acþiunilor la trezoreria statului, precum ºi
celelalte dispoziþii din Hotãrârea Guvernului nr. 269/1999
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 15/1998 pentru
completarea Ordonanþei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanþelor bugetare se aplicã în mod corespunzãtor.
Art. 9. Ñ Ministerul Finanþelor este împuternicit sã
reprezinte interesele celorlalþi creditori bugetari ºi sã distribuie sumele obþinute din vânzarea acþiunilor deþinute de
stat la Societatea Comercialã ”CilindrulÒ Ñ S.A., cu respectarea proporþionalã a cuantumului creanþelor bugetare
comunicate de creditorii bugetari, dupã ce vor fi acoperite
în totalitate sumele avansate de Ministerul Finanþelor pentru
realizarea procedurilor prevãzute de Ordonanþa de urgenþã
a Guvernului nr. 15/1998.
Art. 10. Ñ În cazul în care acþiunile preluate de la
Fondul Proprietãþii de Stat nu s-au vândut pânã la
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împlinirea termenului de 180 de zile prevãzut la art. 1
alin. (3), acþiunile statului se transferã de la Ministerul
Finanþelor la Fondul Proprietãþii de Stat la încetarea
aplicãrii prezentei hotãrâri, prevederile art. 2 aplicându-se în
mod corespunzãtor.

Art. 11. Ñ În termen de 10 zile de la încheierea acþiunii
de stingere a creanþelor bugetare sau la încetarea aplicãrii
prezentei hotãrâri, la împlinirea termenului prevãzut la art. 1
alin. (3) Ministerul Finanþelor informeazã Guvernul despre
rezultatele obþinute.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministrul industriei ºi comerþului,
Radu Berceanu
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Liviu Lucian Albu
Ministru de stat, ministrul sãnãtãþii,
Hajdœ G‡bor
Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Dezvoltare Regionalã,
Mihai David
Preºedintele Consiliului de administraþie
al Fondului Proprietãþii de Stat,
Radu Sârbu
Bucureºti, 28 septembrie 2000.
Nr. 875.
ANEXÃ

Antetul titularului de creanþe bugetare (dupã caz)
Nr. registraturã ......... / ........ 2000
Referitor la datoriile bugetare ale Societãþii Comerciale ”CilindrulÒ Ñ S.A., cu sediul în oraºul Cãlan, Str. Furnalistului
nr. 17, judeþul Hunedoara, cod fiscal 10380993
SITUAÞIA
privind datoriile bugetare ale Societãþii Comerciale ”CilindrulÒ Ñ S.A. la data intrãrii în vigoare
a prezentei hotãrâri
Ñ lei Ñ

Nr.
crt.

Bugetul

Titularul creanþei
Impozite,
ºi numãrul de
taxe, concont (pentru
tribuþii ºi
fiecare impozit,
alte venituri taxã, contribuþie,
bugetare
alte venituri
(enumerate
bugetare,
distinct)
enumerate
distinct)

Creanþe bugetare
E

Total

din care:
Impozite, taxe, contribuþii
ºi alte venituri bugetare
scadente (pânã la data intrãrii
în vigoare a prezentei
hotãrâri) ºi neachitate

A

B

1.
2.
3.
4.

Total

C

D

Confirmat realitatea
informaþiilor
(numele, prenumele
ºi semnãtura
reprezentantului
titularului de creanþe
care a întocmit
procesul-verbal
de control)

1=2+4

Director general,
......................................................

Majorãri de întârziere aferente,
calculate (pânã la data intrãrii
în vigoare a prezentei
hotãrâri) ºi neachitate

Total

din care:
eºalonate
sau amânate

Total

din care:
eºalonate
sau amânate

2

3

4

5

Întocmit,
....................

F
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transferul acþiunilor deþinute de stat la Societatea Comercialã
”Industrializarea lapteluiÒ Ñ S.A. din administrarea Fondului Proprietãþii de Stat
în administrarea Ministerului Finanþelor
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 921 ºi 928, introduse prin Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 15/1998, precum ºi ale art. 95, astfel cum a fost modificat prin Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 113/1999, din Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanþelor bugetare, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 108/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ (1) Acþiunile deþinute de stat la Societatea
Comercialã ”Industrializarea lapteluiÒ Ñ S.A. se transferã
din administrarea Fondului Proprietãþii de Stat în administrarea Ministerului Finanþelor.
(2) Ministerul Finanþelor este împuternicit sã exercite în
numele statului toate drepturile acþionarului la Societatea
Comercialã ”Industrializarea lapteluiÒ Ñ S.A., cu sediul în
municipiul Târgu Mureº, str. Tudor Vladimirescu nr. 60,
judeþul Mureº.
(3) Acþiunile transferate se administreazã de Ministerul
Finanþelor pe durata exercitãrii procedurilor de stingere a
creanþelor bugetare, dar nu mai mult de 180 de zile de la
data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
(4) Ministerul Finanþelor poate menþine persoanele
desemnate de Fondul Proprietãþii de Stat ca reprezentanþi
în adunarea generalã a acþionarilor la Societatea
Comercialã ”Industrializarea lapteluiÒ Ñ S.A., mandatându-i
în mod corespunzãtor.
Art. 2. Ñ În termen de 3 zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri administratorul Societãþii
Comerciale ”Industrializarea lapteluiÒ Ñ S.A. va lua toate
mãsurile care se impun în vederea efectuãrii menþiunilor
corespunzãtoare în registrul de evidenþiere a acþionarilor.
Art. 3. Ñ (1) În termen de 10 zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri organele de specialitate ale
titularilor de creanþe bugetare, inclusiv cele ale unitãþilor
teritoriale ale Ministerului Finanþelor, vor raporta Ministerului
Finanþelor datoriile bugetare restante ale Societãþii
Comerciale ”Industrializarea lapteluiÒ Ñ S.A., pe categorii
de bugete ºi în cadrul acestora defalcat pe fiecare impozit,
taxã, contribuþie etc., cu evidenþierea distinctã a penalitãþilor
ºi majorãrilor de întârziere, obligaþii datorate ºi neachitate
pânã la data publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial
al României, Partea I, precum ºi numerele de cont în care
se varsã aceste contribuþii în momentul recuperãrii lor.
(2) Raportãrile datelor prevãzute la alin. (1) se transmit
Ministerului Finanþelor în forma prevãzutã în situaþia
cuprinsã în anexa care face parte integrantã din prezenta
hotãrâre.
Art. 4. Ñ Toate procedurile de executare silitã pornite
pentru realizarea creanþelor bugetare, precum ºi orice procedurã de privatizare sau de lichidare iniþiatã de Fondul
Proprietãþii de Stat în cazul Societãþii Comerciale
”Industrializarea lapteluiÒ Ñ S.A. se suspendã pe durata
exercitãrii procedurilor de stingere a creanþelor bugetare,
dar nu mai mult de 180 de zile calendaristice de la data
intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri. De asemenea, pe
aceastã perioadã se suspendã ºi orice amânãri ºi eºalonãri

privind plata obligaþiilor bugetare datorate de Societatea
Comercialã ”Industrializarea lapteluiÒ Ñ S.A.
Art. 5. Ñ Pentru obligaþiile bugetare restante ale
Societãþii Comerciale ”Industrializarea lapteluiÒ Ñ S.A., de
la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri nu se mai
calculeazã ºi nu se mai datoreazã penalitãþi ºi majorãri de
întârziere.
Art. 6. Ñ Penalitãþile ºi majorãrile de întârziere, aferente
tuturor obligaþiilor bugetare reprezentând debite la bugete,
aºa cum sunt definite în art. 1 din Ordonanþa Guvernului
nr. 11/1996, astfel cum a fost modificat prin Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 113/1999, datorate de Societatea
Comercialã ”Industrializarea lapteluiÒ Ñ S.A. la data intrãrii
în vigoare a prezentei hotãrâri, se anuleazã.
Art. 7. Ñ (1) Ministerul Finanþelor este împuternicit sã
încheie contractul de mandat cu consultanþii care au întocmit raportul de evaluare a Societãþii Comerciale
”Industrializarea lapteluiÒ Ñ S.A., pentru vânzarea acþiunilor
deþinute de stat la aceastã societate comercialã, în scopul
stingerii creanþelor bugetare.
(2) Ministerul Finanþelor mandateazã consultanþii sã
aplice modalitãþile de stingere a creanþelor bugetare
prevãzute la art. 922 alin. 1 lit. a), b) ºi f) din Ordonanþa
Guvernului nr. 11/1996, astfel cum a fost modificat prin
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 211/1999.
Art. 8. Ñ Dispoziþiile privind încheierea contractelor de
vânzare a acþiunilor prin negociere sau pe pieþele organizate, plata acþiunilor, garanþiile de bunã executare a contractului de mandat, termenele de virare a sumelor obþinute
prin vânzarea acþiunilor la trezoreria statului, precum ºi
celelalte dispoziþii din Hotãrârea Guvernului nr. 269/1999
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 15/1998 pentru
completarea Ordonanþei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanþelor bugetare se aplicã în mod corespunzãtor.
Art. 9. Ñ Ministerul Finanþelor este împuternicit sã
reprezinte interesele celorlalþi creditori bugetari ºi sã distribuie sumele obþinute din vânzarea acþiunilor deþinute de
stat la Societatea Comercialã ”Industrializarea lapteluiÒ Ñ
S.A., cu respectarea proporþionalã a cuantumului creanþelor
bugetare comunicate de creditorii bugetari, dupã ce vor fi
acoperite în totalitate sumele avansate de Ministerul
Finanþelor pentru realizarea procedurilor prevãzute de
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 15/1998.
Art. 10. Ñ În cazul în care acþiunile preluate de la
Fondul Proprietãþii de Stat nu s-au vândut pânã la
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împlinirea termenului de 180 de zile prevãzut la art. 1
alin. (3), acþiunile statului se transferã de la Ministerul
Finanþelor la Fondul Proprietãþii de Stat la încetarea
aplicãrii prezentei hotãrâri, prevederile art. 2 aplicându-se în
mod corespunzãtor.

Art. 11. Ñ În termen de 10 zile de la încheierea acþiunii
de stingere a creanþelor bugetare sau la încetarea aplicãrii
prezentei hotãrâri la împlinirea termenului prevãzut la art. 1
alin. (3) Ministerul Finanþelor informeazã Guvernul despre
rezultatele obþinute.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministrul industriei ºi comerþului,
Radu Berceanu
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Liviu Lucian Albu
Ministru de stat, ministrul sãnãtãþii,
Hajdœ G‡bor
Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Dezvoltare Regionalã,
Mihai David
Preºedintele Consiliului de administraþie
al Fondului Proprietãþii de Stat,
Radu Sârbu
Bucureºti, 28 septembrie 2000.
Nr. 876.
ANEXÃ

Antetul titularului de creanþe bugetare (dupã caz)
Nr. registraturã ......... / ........ 2000
Referitor la datoriile bugetare ale Societãþii Comerciale ”Industrializarea LapteluiÒ Ñ S.A., cu sediul în municipiul Târgu
Mureº, str. Tudor Vladimirescu nr. 60, judeþul Mureº, cod fiscal 1212478
SITUAÞIA
privind datoriile bugetare ale Societãþii Comerciale ”Industrializarea LapteluiÒ Ñ S.A. la data intrãrii în vigoare
a prezentei hotãrâri
Ñ lei Ñ

Nr.
crt.

Bugetul

Titularul creanþei
Impozite,
ºi numãrul de
taxe, concont (pentru
tribuþii ºi
fiecare impozit,
alte venituri taxã, contribuþie,
bugetare
alte venituri
(enumerate
bugetare,
distinct)
enumerate
distinct)

Creanþe bugetare
E

Total

din care:
Impozite, taxe, contribuþii
ºi alte venituri bugetare
scadente (pânã la data intrãrii
în vigoare a prezentei
hotãrâri) ºi neachitate

A

B

1.
2.
3.
4.

Total

C

D

Confirmat realitatea
informaþiilor
(numele, prenumele
ºi semnãtura
reprezentantului
titularului de creanþe
care a întocmit
procesul-verbal
de control)

1=2+4

Director general,
......................................................

Majorãri de întârziere aferente,
calculate (pânã la data intrãrii
în vigoare a prezentei
hotãrâri) ºi neachitate

Total

din care:
eºalonate
sau amânate

Total

din care:
eºalonate
sau amânate

2

3

4

5

Întocmit,
....................

F
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transferul acþiunilor deþinute de stat la Societatea Comercialã ”IaifoÒ Ñ S.A.
din administrarea Fondului Proprietãþii de Stat în administrarea Ministerului Finanþelor
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 921 ºi 928, introduse prin Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 15/1998, precum ºi ale art. 95, astfel cum a fost modificat prin Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 113/1999, din Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanþelor bugetare, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 108/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ (1) Acþiunile deþinute de stat la Societatea
Comercialã ”IaifoÒ Ñ S.A. se transferã din administrarea
Fondului Proprietãþii de Stat în administrarea Ministerului
Finanþelor.
(2) Ministerul Finanþelor este împuternicit sã exercite în
numele statului toate drepturile acþionarului la Societatea
Comercialã ”IaifoÒ Ñ S.A., cu sediul în municipiul Zalãu,
str. Mihai Viteazul nr. 58, judeþul Sãlaj.
(3) Acþiunile transferate se administreazã de Ministerul
Finanþelor pe durata exercitãrii procedurilor de stingere a
creanþelor bugetare, dar nu mai mult de 180 de zile de la
data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
(4) Ministerul Finanþelor poate menþine persoanele
desemnate de Fondul Proprietãþii de Stat ca reprezentanþi
în adunarea generalã a acþionarilor la Societatea
Comercialã ”IaifoÒ Ñ S.A., mandatându-i în mod
corespunzãtor.
Art. 2. Ñ În termen de 3 zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri administratorul Societãþii
Comerciale ”IaifoÒ Ñ S.A. va lua toate mãsurile care se
impun în vederea efectuãrii menþiunilor corespunzãtoare în
registrul de evidenþiere a acþionarilor.
Art. 3. Ñ (1) În termen de 10 zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri organele de specialitate ale
titularilor de creanþe bugetare, inclusiv cele ale unitãþilor
teritoriale ale Ministerului Finanþelor, vor raporta Ministerului
Finanþelor datoriile bugetare restante ale Societãþii
Comerciale ”IaifoÒ Ñ S.A., pe categorii de bugete ºi în
cadrul acestora defalcat pe fiecare impozit, taxã, contribuþie
etc., cu evidenþierea distinctã a penalitãþilor ºi majorãrilor
de întârziere, obligaþii datorate ºi neachitate pânã la data
publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României,
Partea I, precum ºi numerele de cont în care se varsã
aceste contribuþii în momentul recuperãrii lor.
(2) Raportãrile datelor prevãzute la alin. (1) se transmit
Ministerului Finanþelor în forma prevãzutã în situaþia cuprinsã
în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 4. Ñ Toate procedurile de executare silitã pornite
pentru realizarea creanþelor bugetare, precum ºi orice procedurã de privatizare sau de lichidare iniþiatã de Fondul
Proprietãþii de Stat în cazul Societãþii Comerciale ”IaifoÒ Ñ S.A.
se suspendã pe durata exercitãrii procedurilor de stingere a
creanþelor bugetare, dar nu mai mult de 180 de zile calendaristice de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
De asemenea, pe aceastã perioadã se suspendã orice

amânãri ºi eºalonãri privind plata obligaþiilor bugetare datorate de Societatea Comercialã ”IaifoÒ Ñ S.A.
Art. 5. Ñ Pentru obligaþiile bugetare restante ale
Societãþii Comerciale ”IaifoÒ Ñ S.A., de la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri nu se mai calculeazã ºi nu se
mai datoreazã penalitãþi ºi majorãri de întârziere.
Art. 6. Ñ Penalitãþile ºi majorãrile de întârziere, aferente
tuturor obligaþiilor bugetare reprezentând debite la bugete,
aºa cum sunt definite în art. 1 din Ordonanþa Guvernului
nr. 11/1996, astfel cum a fost modificat prin Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 113/1999, datorate de Societatea
Comercialã ”IaifoÒ Ñ S.A. la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, se anuleazã.
Art. 7. Ñ (1) Ministerul Finanþelor este împuternicit sã
încheie contractul de mandat cu consultanþii care au întocmit raportul de evaluare a Societãþii Comerciale ”IaifoÒ Ñ
S.A., pentru vânzarea acþiunilor deþinute de stat la aceastã
societate comercialã, în scopul stingerii creanþelor bugetare.
(2) Ministerul Finanþelor mandateazã consultanþii sã
aplice modalitãþile de stingere a creanþelor bugetare
prevãzute la art. 922 alin. 1 lit. a), b) ºi f) din Ordonanþa
Guvernului nr. 11/1996, astfel cum a fost modificat prin
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 211/1999.
Art. 8. Ñ Dispoziþiile privind încheierea contractelor de
vânzare a acþiunilor prin negociere sau pe pieþele organizate, plata acþiunilor, garanþiile de bunã executare a contractului de mandat, termenele de virare a sumelor obþinute
prin vânzarea acþiunilor la trezoreria statului, precum ºi
celelalte dispoziþii din Hotãrârea Guvernului nr. 269/1999
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 15/1998 pentru
completarea Ordonanþei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanþelor bugetare se aplicã în mod corespunzãtor.
Art. 9. Ñ Ministerul Finanþelor este împuternicit sã
reprezinte interesele celorlalþi creditori bugetari ºi sã distribuie sumele obþinute din vânzarea acþiunilor deþinute de
stat la Societatea Comercialã ”IaifoÒ Ñ S.A., cu respectarea proporþionalã a cuantumului creanþelor bugetare comunicate de creditorii bugetari, dupã ce vor fi acoperite în
totalitate sumele avansate de Ministerul Finanþelor pentru
realizarea procedurilor prevãzute de Ordonanþa de urgenþã
a Guvernului nr. 15/1998.
Art. 10. Ñ În cazul în care acþiunile preluate de la
Fondul Proprietãþii de Stat nu s-au vândut pânã la
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împlinirea termenului de 180 de zile prevãzut la art. 1
alin. (3), acþiunile statului se transferã de la Ministerul
Finanþelor la Fondul Proprietãþii de Stat la încetarea
aplicãrii prezentei hotãrâri, prevederile art. 2 aplicându-se în
mod corespunzãtor.

Art. 11. Ñ În termen de 10 zile de la încheierea acþiunii
de stingere a creanþelor bugetare sau la încetarea aplicãrii
prezentei hotãrâri la împlinirea termenului prevãzut la art. 1
alin. (3) Ministerul Finanþelor informeazã Guvernul despre
rezultatele obþinute.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministrul industriei ºi comerþului,
Radu Berceanu
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Liviu Lucian Albu
Ministru de stat, ministrul sãnãtãþii,
Hajdœ G‡bor
Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Dezvoltare Regionalã,
Mihai David
Preºedintele Consiliului de administraþie
al Fondului Proprietãþii de Stat,
Radu Sârbu
Bucureºti, 28 septembrie 2000.
Nr. 877.
ANEXÃ

Antetul titularului de creanþe bugetare (dupã caz)
Nr. registraturã ......... / ........ 2000
Referitor la datoriile bugetare ale Societãþii Comerciale ”IaifoÒ Ñ S.A., cu sediul în municipiul Zalãu, str. Mihai Viteazul
nr. 58, judeþul Sãlaj, cod fiscal 673490
SITUAÞIA
privind datoriile bugetare ale Societãþii Comerciale ”IaifoÒ Ñ S.A. la data intrãrii în vigoare
a prezentei hotãrâri
Ñ lei Ñ

Nr.
crt.

Bugetul

Titularul creanþei
Impozite,
ºi numãrul de
taxe, concont (pentru
tribuþii ºi
fiecare impozit,
alte venituri taxã, contribuþie,
bugetare
alte venituri
(enumerate
bugetare,
distinct)
enumerate
distinct)

Creanþe bugetare
E

Total

din care:
Impozite, taxe, contribuþii
ºi alte venituri bugetare
scadente (pânã la data intrãrii
în vigoare a prezentei
hotãrâri) ºi neachitate

A

B

1.
2.
3.
4.

Total

C

D

Confirmat realitatea
informaþiilor
(numele, prenumele
ºi semnãtura
reprezentantului
titularului de creanþe
care a întocmit
procesul-verbal
de control)

1=2+4

Director general,
......................................................

Majorãri de întârziere aferente,
calculate (pânã la data intrãrii
în vigoare a prezentei
hotãrâri) ºi neachitate

Total

din care:
eºalonate
sau amânate

Total

din care:
eºalonate
sau amânate

2

3

4

5

Întocmit,
.....................

F
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transferul acþiunilor deþinute de stat la Societatea Comercialã
”UpsomÒ Ñ S.A. Ocna Mureº din administrarea Fondului Proprietãþii de Stat
în administrarea Ministerului Finanþelor
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 921 ºi 928, introduse prin Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 15/1998, precum ºi ale art. 95, astfel cum a fost modificat prin Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 113/1999, din Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanþelor bugetare, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 108/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ (1) Acþiunile deþinute de stat la Societatea
Comercialã ”UpsomÒ Ñ S.A. se transferã din administrarea
Fondului Proprietãþii de Stat în administrarea Ministerului
Finanþelor.
(2) Ministerul Finanþelor este împuternicit sã exercite în
numele statului toate drepturile acþionarului la Societatea
Comercialã ”UpsomÒ Ñ S.A., cu sediul în oraºul Ocna
Mureº, str. Mihai Eminescu nr. 1, judeþul Alba.
(3) Acþiunile transferate se administreazã de Ministerul
Finanþelor pe durata exercitãrii procedurilor de stingere a
creanþelor bugetare, dar nu mai mult de 180 de zile de la
data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
(4) Ministerul Finanþelor poate menþine persoanele
desemnate de Fondul Proprietãþii de Stat ca reprezentanþi
în adunarea generalã a acþionarilor la Societatea
Comercialã ”UpsomÒ Ñ S.A., mandatându-i în mod
corespunzãtor.
Art. 2. Ñ În termen de 3 zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri administratorul Societãþii
Comericiale ”UpsomÒ Ñ S.A. va lua toate mãsurile care se
impun în vederea efectuãrii menþiunilor corespunzãtoare în
registrul de evidenþiere a acþionarilor.
Art. 3. Ñ (1) În termen de 10 zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri organele de specialitate ale
titularilor de creanþe bugetare, inclusiv cele ale unitãþilor
teritoriale ale Ministerului Finanþelor, vor raporta Ministerului
Finanþelor datoriile bugetare restante ale Societãþii
Comerciale ”UpsomÒ Ñ S.A., pe categorii de bugete ºi în
cadrul acestora defalcat pe fiecare impozit, taxã, contribuþie
etc., cu evidenþierea distinctã a penalitãþilor ºi majorãrilor
de întârziere, obligaþii datorate ºi neachitate pânã la data
publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României,
Partea I, precum ºi numerele de cont în care se varsã
aceste contribuþii în momentul recuperãrii lor.
(2) Raportãrile datelor prevãzute la alin. (1) se transmit
Ministerului Finanþelor în forma prevãzutã în situaþia cuprinsã
în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 4. Ñ Toate procedurile de executare silitã pornite
pentru realizarea creanþelor bugetare, precum ºi orice
procedurã de privatizare sau de lichidare iniþiatã de
Fondul Proprietãþii de Stat în cazul Societãþii Comerciale
”UpsomÒ Ñ S.A. se suspendã pe durata exercitãrii procedurilor de stingere a creanþelor bugetare, dar nu mai mult
de 180 de zile calendaristice de la data intrãrii în vigoare a
prezentei hotãrâri. De asemenea, pe aceastã perioadã se

suspendã ºi orice amânãri ºi eºalonãri privind plata
obligaþiilor bugetare datorate de Societatea Comercialã
”UpsomÒ Ñ S.A.
Art. 5. Ñ Pentru obligaþiile bugetare restante ale
Societãþii Comerciale ”UpsomÒ Ñ S.A., de la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri nu se mai calculeazã ºi nu se
mai datoreazã penalitãþi ºi majorãri de întârziere.
Art. 6. Ñ Penalitãþile ºi majorãrile de întârziere, aferente
tuturor obligaþiilor bugetare reprezentând debite la bugete,
aºa cum sunt definite în art. 1 din Ordonanþa Guvernului
nr. 11/1996, astfel cum a fost modificat prin Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 113/1999, datorate de Societatea
Comercialã ”UpsomÒ Ñ S.A. la data intrãrii în vigoare a
prezentei hotãrâri, se anuleazã.
Art. 7. Ñ (1) Ministerul Finanþelor este împuternicit sã
încheie contractul de mandat cu consultanþii care au întocmit raportul de evaluare a Societãþii Comerciale ”UpsomÒ Ñ
S.A., pentru vânzarea acþiunilor deþinute de stat la aceastã
societate comercialã, în scopul stingerii creanþelor bugetare.
(2) Ministerul Finanþelor mandateazã consultanþii sã
aplice modalitãþile de stingere a creanþelor bugetare
prevãzute la art. 922 alin. 1 lit. a), b) ºi f) din Ordonanþa
Guvernului nr. 11/1996, astfel cum a fost modificat prin
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 211/1999.
Art. 8. Ñ Dispoziþiile privind încheierea contractelor de
vânzare a acþiunilor prin negociere sau pe pieþele organizate, plata acþiunilor, garanþiile de bunã executare a contractului de mandat, termenele de virare a sumelor obþinute
prin vânzarea acþiunilor la trezoreria statului, precum ºi
celelalte dispoziþii din Hotãrârea Guvernului nr. 269/1999
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 15/1998 pentru
completarea Ordonanþei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanþelor bugetare se aplicã în mod corespunzãtor.
Art. 9. Ñ Ministerul Finanþelor este împuternicit sã
reprezinte interesele celorlalþi creditori bugetari ºi sã distribuie sumele obþinute din vânzarea acþiunilor deþinute de
stat la Societatea Comercialã ”UpsomÒ Ñ S.A., cu respectarea proporþionalã a cuantumului creanþelor bugetare
comunicate de cãtre creditorii bugetari, dupã ce vor fi acoperite în totalitate sumele avansate de Ministerul Finanþelor
pentru realizarea procedurilor prevãzute de Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 15/1998.
Art. 10. Ñ În cazul în care acþiunile preluate de la
Fondul Proprietãþii de Stat nu s-au vândut pânã la
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împlinirea termenului de 180 de zile prevãzut la art. 1
alin. (3), acþiunile statului se transferã de la Ministerul
Finanþelor la Fondul Proprietãþii de Stat la încetarea
aplicãrii prezentei hotãrâri, prevederile art. 2 aplicându-se în
mod corespunzãtor.

Art. 11. Ñ În termen de 10 zile de la încheierea acþiunii
de stingere a creanþelor bugetare sau la încetarea aplicãrii
prezentei hotãrâri la împlinirea termenului prevãzut la art. 1
alin. (3) Ministerul Finanþelor informeazã Guvernul despre
rezultatele obþinute.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministrul industriei ºi comerþului,
Radu Berceanu
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Liviu Lucian Albu
Ministru de stat, ministrul sãnãtãþii,
Hajdœ G‡bor
Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Dezvoltare Regionalã,
Mihai David
Preºedintele Consiliului de administraþie
al Fondului Proprietãþii de Stat,
Radu Sârbu
Bucureºti, 28 septembrie 2000.
Nr. 878.
ANEXÃ

Antetul titularului de creanþe bugetare (dupã caz)
Nr. registraturã ......... / ........ 2000
Referitor la datoriile bugetare ale Societãþii Comerciale ”UpsomÒ Ñ S.A., cu sediul în oraºul Ocna Mureº, str. Mihai
Eminescu nr. 1, judeþul Alba, cod fiscal 1770253
SITUAÞIA
privind datoriile bugetare ale Societãþii Comerciale ”UpsomÒ Ñ S.A. la data intrãrii în vigoare
a prezentei hotãrâri
Ñ lei Ñ

Nr.
crt.

Bugetul

Titularul creanþei
Impozite,
ºi numãrul de
taxe, concont (pentru
tribuþii ºi
fiecare impozit,
alte venituri taxã, contribuþie,
bugetare
alte venituri
(enumerate
bugetare,
distinct)
enumerate
distinct)

Creanþe bugetare
E

Total

din care:
Impozite, taxe, contribuþii
ºi alte venituri bugetare
scadente (pânã la data intrãrii
în vigoare a prezentei
hotãrâri) ºi neachitate

A

B

1.
2.
3.
4.

Total

C

D

Confirmat realitatea
informaþiilor
(numele, prenumele
ºi semnãtura
reprezentantului
titularului de creanþe
care a întocmit
procesul-verbal
de control)

1=2+4

Director general,
......................................................

Majorãri de întârziere aferente,
calculate (pânã la data intrãrii
în vigoare a prezentei
hotãrâri) ºi neachitate

Total

din care:
eºalonate
sau amânate

Total

din care:
eºalonate
sau amânate

2

3

4

5

Întocmit,
....................

F
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transferul acþiunilor deþinute de stat la Societatea Comercialã ”GrantmetalÒ Ñ S.A.
Bucureºti din administrarea Fondului Proprietãþii de Stat în administrarea Ministerului Finanþelor
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 921 ºi 928, introduse prin Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 15/1998, precum ºi ale art. 95, astfel cum a fost modificat prin Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 113/1999, din Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanþelor bugetare, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 108/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ (1) Acþiunile deþinute de stat la Societatea
Comercialã ”GrantmetalÒ Ñ S.A. se transferã din administrarea Fondului Proprietãþii de Stat în administrarea
Ministerului Finanþelor.
(2) Ministerul Finanþelor este împuternicit sã exercite în
numele statului toate drepturile acþionarului la Societatea
Comercialã ”GrantmetalÒ Ñ S.A., cu sediul în municipiul
Bucureºti, Bd Constructorilor nr. 16A, sectorul 6.
(3) Acþiunile transferate se administreazã de Ministerul
Finanþelor pe durata exercitãrii procedurilor de stingere a
creanþelor bugetare, dar nu mai mult de 180 de zile de la
data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
(4) Ministerul Finanþelor poate menþine persoanele
desemnate de Fondul Proprietãþii de Stat ca reprezentanþi
în adunarea generalã a acþionarilor la Societatea
Comercialã ”GrantmetalÒ Ñ S.A., mandatându-i în mod
corespunzãtor.
Art. 2. Ñ În termen de 3 zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri administratorul Societãþii
Comerciale ”GrantmetalÒ Ñ S.A. va lua toate mãsurile care
se impun în vederea efectuãrii menþiunilor corespunzãtoare
în registrul de evidenþiere a acþionarilor.
Art. 3. Ñ (1) În termen de 10 zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri organele de specialitate ale
titularilor de creanþe bugetare, inclusiv cele ale unitãþilor
teritoriale ale Ministerului Finanþelor, vor raporta Ministerului
Finanþelor datoriile bugetare restante ale Societãþii
Comerciale ”GrantmetalÒ Ñ S.A., pe categorii de bugete ºi
în cadrul acestora defalcat pe fiecare impozit, taxã, contribuþie etc., cu evidenþierea distinctã a penalitãþilor ºi
majorãrilor de întârziere, obligaþii datorate ºi neachitate
pânã la data publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial
al României, Partea I, precum ºi numerele de cont în care
se varsã aceste contribuþii în momentul recuperãrii lor.
(2) Raportãrile datelor prevãzute la alin. (1) se transmit
Ministerului Finanþelor în forma prevãzutã în situaþia cuprinsã
în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 4. Ñ Toate procedurile de executare silitã pornite
pentru realizarea creanþelor bugetare, precum ºi orice procedurã de privatizare sau de lichidare iniþiatã de Fondul
Proprietãþii de Stat în cazul Societãþii Comerciale
”GrantmetalÒ Ñ S.A. se suspendã pe durata exercitãrii procedurilor de stingere a creanþelor bugetare, dar nu mai
mult de 180 de zile calendaristice de la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri. De asemenea, pe aceastã
perioadã se suspendã ºi orice amânãri ºi eºalonãri privind

plata obligaþiilor bugetare datorate de Societatea Comercialã
”GrantmetalÒ Ñ S.A.
Art. 5. Ñ Pentru obligaþiile bugetare restante ale
Societãþii Comerciale ”GrantmetalÒ Ñ S.A., de la data
intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri nu se mai calculeazã
ºi nu se mai datoreazã penalitãþi ºi majorãri de întârziere.
Art. 6. Ñ Penalitãþile ºi majorãrile de întârziere, aferente
tuturor obligaþiilor bugetare reprezentând debite la bugete,
aºa cum sunt definite în art. 1 din Ordonanþa Guvernului
nr. 11/1996, astfel cum a fost modificat prin Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 113/1999, datorate de Societatea
Comercialã ”GrantmetalÒ Ñ S.A. la data intrãrii în vigoare a
prezentei hotãrâri, se anuleazã.
Art. 7. Ñ (1) Ministerul Finanþelor este împuternicit sã
încheie contractul de mandat cu consultanþii care au întocmit raportul de evaluare a Societãþii Comerciale
”GrantmetalÒ Ñ S.A., pentru vânzarea acþiunilor deþinute de
stat la aceastã societate comercialã, în scopul stingerii
creanþelor bugetare.
(2) Ministerul Finanþelor mandateazã consultanþii sã
aplice modalitãþile de stingere a creanþelor bugetare
prevãzute la art. 922 alin. 1 lit. a), b) ºi f) din Ordonanþa
Guvernului nr. 11/1996, astfel cum a fost modificat prin
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 211/1999.
Art. 8. Ñ Dispoziþiile privind încheierea contractelor de
vânzare a acþiunilor prin negociere sau pe pieþele organizate, plata acþiunilor, garanþiile de bunã executare a contractului de mandat, termenele de virare a sumelor obþinute
prin vânzarea acþiunilor la trezoreria statului, precum ºi
celelalte dispoziþii din Hotãrârea Guvernului nr. 269/1999
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 15/1998 pentru
completarea Ordonanþei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanþelor bugetare se aplicã în mod corespunzãtor.
Art. 9. Ñ Ministerul Finanþelor este împuternicit sã
reprezinte interesele celorlalþi creditori bugetari ºi sã distribuie sumele obþinute din vânzarea acþiunilor deþinute de
stat la Societatea Comercialã ”GrantmetalÒ Ñ S.A., cu respectarea proporþionalã a cuantumului creanþelor bugetare
comunicate de creditorii bugetari, dupã ce vor fi acoperite
în totalitate sumele avansate de Ministerul Finanþelor pentru
realizarea procedurilor prevãzute de Ordonanþa de urgenþã
a Guvernului nr. 15/1998.
Art. 10. Ñ În cazul în care acþiunile preluate de la
Fondul Proprietãþii de Stat nu s-au vândut pânã la
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împlinirea termenului de 180 de zile prevãzut la art. 1
alin. (3), acþiunile statului se transferã de la Ministerul
Finanþelor la Fondul Proprietãþii de Stat la încetarea
aplicãrii prezentei hotãrâri, prevederile art. 2 aplicându-se în
mod corespunzãtor.

Art. 11. Ñ În termen de 10 zile de la încheierea acþiunii
de stingere a creanþelor bugetare sau la încetarea aplicãrii
prezentei hotãrâri la împlinirea termenului prevãzut la art. 1
alin. (3) Ministerul Finanþelor informeazã Guvernul despre
rezultatele obþinute.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministrul industriei ºi comerþului,
Radu Berceanu
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Liviu Lucian Albu
Ministru de stat, ministrul sãnãtãþii,
Hajdœ G‡bor
Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Dezvoltare Regionalã,
Mihai David
Preºedintele Consiliului de administraþie
al Fondului Proprietãþii de Stat,
Radu Sârbu
Bucureºti, 28 septembrie 2000.
Nr. 879.
ANEXÃ

Antetul titularului de creanþe bugetare (dupã caz)
Nr. registraturã ......... / ........ 2000
Referitor la datoriile bugetare ale Societãþii Comerciale ”GrantmetalÒ Ñ S.A., cu sediul în municipiul Bucureºti,
Bd Constructorilor nr. 16A, sector 6, cod fiscal 456466
SITUAÞIA
privind datoriile bugetare ale Societãþii Comerciale ”GrantmetalÒ Ñ S.A. la data intrãrii în vigoare
a prezentei hotãrâri
Ñ lei Ñ

Nr.
crt.

Bugetul

Titularul creanþei
Impozite,
ºi numãrul de
taxe, concont (pentru
tribuþii ºi
fiecare impozit,
alte venituri taxã, contribuþie,
bugetare
alte venituri
(enumerate
bugetare,
distinct)
enumerate
distinct)

Creanþe bugetare
E

Total

din care:
Impozite, taxe, contribuþii
ºi alte venituri bugetare
scadente (pânã la data intrãrii
în vigoare a prezentei
hotãrâri) ºi neachitate

A

B

1.
2.
3.
4.

Total

C

D

Confirmat realitatea
informaþiilor
(numele, prenumele
ºi semnãtura
reprezentantului
titularului de creanþe
care a întocmit
procesul-verbal
de control)

1=2+4

Director general,
......................................................

Majorãri de întârziere aferente,
calculate (pânã la data intrãrii
în vigoare a prezentei
hotãrâri) ºi neachitate

Total

din care:
eºalonate
sau amânate

Total

din care:
eºalonate
sau amânate

2

3

4

5

Întocmit,
.....................

F
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transferul acþiunilor deþinute de stat la Societatea Comercialã ”MucartÒ Ñ S.A.
din administrarea Fondului Proprietãþii de Stat în administrarea Ministerului Finanþelor
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 921 ºi 928, introduse prin Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 15/1998, precum ºi ale art. 95, astfel cum a fost modificat prin Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 113/1999, din Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanþelor bugetare, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 108/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ (1) Acþiunile deþinute de stat la Societatea
Comercialã ”MucartÒ Ñ S.A. se transferã din administrarea
Fondului Proprietãþii de Stat în administrarea Ministerului
Finanþelor.
(2) Ministerul Finanþelor este împuternicit sã exercite în
numele statului toate drepturile acþionarului la Societatea
Comercialã ”MucartÒ Ñ S.A., cu sediul în municipiul ClujNapoca, Str. Gladiolelor nr. 1, cod 3400, judeþul Cluj.
(3) Acþiunile transferate se administreazã de Ministerul
Finanþelor pe durata exercitãrii procedurilor de stingere a
creanþelor bugetare, dar nu mai mult de 180 de zile de la
data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
(4) Ministerul Finanþelor poate menþine persoanele
desemnate de Fondul Proprietãþii de Stat ca reprezentanþi
în adunarea generalã a acþionarilor la Societatea
Comercialã ”MucartÒ Ñ S.A., mandatându-i în mod
corespunzãtor.
Art. 2. Ñ În termen de 3 zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri administratorul Societãþii
Comerciale ”MucartÒ Ñ S.A. va lua toate mãsurile care se
impun în vederea efectuãrii menþiunilor corespunzãtoare în
registrul de evidenþiere a acþionarilor.
Art. 3. Ñ (1) În termen de 10 zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri organele de specialitate ale
titularilor de creanþe bugetare, inclusiv cele ale unitãþilor
teritoriale ale Ministerului Finanþelor, vor raporta Ministerului
Finanþelor datoriile bugetare restante ale Societãþii
Comerciale ”MucartÒ Ñ S.A., pe categorii de bugete ºi în
cadrul acestora defalcat pe fiecare impozit, taxã, contribuþie
etc., cu evidenþierea distinctã a penalitãþilor ºi majorãrilor
de întârziere, obligaþii datorate ºi neachitate pânã la data
publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României,
Partea I, precum ºi numerele de cont în care se varsã
aceste contribuþii în momentul recuperãrii lor.
(2) Raportãrile datelor prevãzute la alin. (1) se transmit
Ministerului Finanþelor în forma prevãzutã în situaþia cuprinsã
în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 4. Ñ Toate procedurile de executare silitã pornite
pentru realizarea creanþelor bugetare, precum ºi orice procedurã de privatizare sau de lichidare iniþiatã de Fondul
Proprietãþii de Stat în cazul Societãþii Comerciale ”MucartÒ Ñ
S.A. se suspendã pe durata exercitãrii procedurilor de stingere a creanþelor bugetare, dar nu mai mult de 180 de zile
calendaristice de la data intrãrii în vigoare a prezentei
hotãrâri. De asemenea, pe aceastã perioadã se suspendã

ºi orice amânãri ºi eºalonãri privind plata obligaþiilor bugetare datorate de Societatea Comercialã ”MucartÒ Ñ S.A.
Art. 5. Ñ Pentru obligaþiile bugetare restante ale
Societãþii Comerciale ”MucartÒ Ñ S.A., de la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri nu se mai calculeazã ºi nu se
mai datoreazã penalitãþi ºi majorãri de întârziere.
Art. 6. Ñ Penalitãþile ºi majorãrile de întârziere, aferente
tuturor obligaþiilor bugetare reprezentând debite la bugete,
aºa cum sunt definite în art. 1 din Ordonanþa Guvernului
nr. 11/1996, astfel cum a fost modificat prin Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 113/1999, datorate de Societatea
Comercialã ”MucartÒ Ñ S.A. la data intrãrii în vigoare a
prezentei hotãrâri, se anuleazã.
Art. 7. Ñ (1) Ministerul Finanþelor este împuternicit sã
încheie contractul de mandat cu consultanþii care au
întocmit raportul de evaluare a Societãþii Comerciale
”MucartÒ Ñ S.A., pentru vânzarea acþiunilor deþinute de stat
la aceastã societate comercialã, în scopul stingerii
creanþelor bugetare.
(2) Ministerul Finanþelor mandateazã consultanþii sã
aplice modalitãþile de stingere a creanþelor bugetare
prevãzute la art. 922 alin. 1 lit. a), b) ºi f) din Ordonanþa
Guvernului nr. 11/1996, astfel cum a fost modificat prin
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 211/1999.
Art. 8. Ñ Dispoziþiile privind încheierea contractelor de
vânzare a acþiunilor prin negociere sau pe pieþele organizate, plata acþiunilor, garanþiile de bunã executare a contractului de mandat, termenele de virare a sumelor obþinute
prin vânzarea acþiunilor la trezoreria statului, precum ºi
celelalte dispoziþii din Hotãrârea Guvernului nr. 269/1999
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 15/1998 pentru
completarea Ordonanþei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanþelor bugetare se aplicã în mod corespunzãtor.
Art. 9. Ñ Ministerul Finanþelor este împuternicit sã
reprezinte interesele celorlalþi creditori bugetari ºi sã distribuie sumele obþinute din vânzarea acþiunilor deþinute de
stat la Societatea Comercialã ”MucartÒ Ñ S.A., cu respectarea proporþionalã a cuantumului creanþelor bugetare
comunicate de creditorii bugetari, dupã ce vor fi acoperite
în totalitate sumele avansate de Ministerul Finanþelor pentru
realizarea procedurilor prevãzute de Ordonanþa de urgenþã
a Guvernului nr. 15/1998.
Art. 10. Ñ În cazul în care acþiunile preluate de la
Fondul Proprietãþii de Stat nu s-au vândut pânã la

31

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 503/12.X.2000
împlinirea termenului de 180 de zile prevãzut la art. 1
alin. (3), acþiunile statului se transferã de la Ministerul
Finanþelor la Fondul Proprietãþii de Stat la încetarea
aplicãrii prezentei hotãrâri, prevederile art. 2 aplicându-se în
mod corespunzãtor.

Art. 11. Ñ În termen de 10 zile de la încheierea acþiunii
de stingere a creanþelor bugetare sau la încetarea aplicãrii
prezentei hotãrâri la împlinirea termenului prevãzut la art. 1
alin. (3) Ministerul Finanþelor informeazã Guvernul despre
rezultatele obþinute.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministrul industriei ºi comerþului,
Radu Berceanu
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Liviu Lucian Albu
Ministru de stat, ministrul sãnãtãþii,
Hajdœ G‡bor
Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Dezvoltare Regionalã,
Mihai David
Preºedintele Consiliului de administraþie
al Fondului Proprietãþii de Stat,
Radu Sârbu
Bucureºti, 28 septembrie 2000.
Nr. 880
ANEXÃ

Antetul titularului de creanþe bugetare (dupã caz)
Nr. registraturã ......... / ........ 2000
Referitor la datoriile bugetare ale Societãþii Comerciale ”MucartÒ Ñ S.A., cu sediul în municipiul Cluj-Napoca,
Str. Gladiolelor nr. 1, cod 3400, judeþul Cluj, cod fiscal 201870
SITUAÞIA
privind datoriile bugetare ale Societãþii Comerciale ”MucartÒ Ñ S.A. la data intrãrii în vigoare
a prezentei hotãrâri
Ñ lei Ñ

Nr.
crt.

Bugetul

Titularul creanþei
Impozite,
ºi numãrul de
taxe, concont (pentru
tribuþii ºi
fiecare impozit,
alte venituri taxã, contribuþie,
bugetare
alte venituri
(enumerate
bugetare,
distinct)
enumerate
distinct)

Creanþe bugetare
E

Total

din care:
Impozite, taxe, contribuþii
ºi alte venituri bugetare
scadente (pânã la data intrãrii
în vigoare a prezentei
hotãrâri) ºi neachitate

A

B

1.
2.
3.
4.

Total

C

D

Confirmat realitatea
informaþiilor
(numele, prenumele
ºi semnãtura
reprezentantului
titularului de creanþe
care a întocmit
procesul-verbal
de control)

1=2+4

Director general,
......................................................

Majorãri de întârziere aferente,
calculate (pânã la data intrãrii
în vigoare a prezentei
hotãrâri) ºi neachitate

Total

din care:
eºalonate
sau amânate

Total

din care:
eºalonate
sau amânate

2

3

4

5

Întocmit,
.......................

F

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

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

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

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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