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LEGI

ªI

DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind modificarea ºi completarea Legii nr. 51/1995
pentru organizarea ºi exercitarea profesiei de avocat
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Art. I. Ñ Legea nr. 51/1995 pentru organizarea ºi exercitarea profesiei de avocat, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 116 din 9 iunie 1995, se modificã
ºi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. Articolul 3 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 3. Ñ Activitatea avocatului se realizeazã prin:
a) consultaþii ºi cereri cu caracter juridic, asistenþã ºi
reprezentare juridicã în faþa organelor de jurisdicþie, de
urmãrire penalã ºi în faþa notarilor publici;
b) apãrarea, reprezentarea cu mijloace juridice specifice
a drepturilor ºi intereselor legitime ale persoanelor fizice ºi
juridice în raporturile cu autoritãþile publice, instituþiile ºi cu
orice persoanã românã sau strãinã;
c) redactarea de acte juridice, cu posibilitatea atestãrii
identitãþii pãrþilor, a conþinutului ºi a datei actelor;
d) orice alte mijloace ºi cãi proprii exercitãrii dreptului
de apãrare, în condiþiile legii.Ò
2. La articolul 5, alineatul 5 va avea urmãtorul cuprins:
”Societatea civilã profesionalã se constituie din 2 sau
mai mulþi avocaþi definitivi. În societatea civilã profesionalã
îºi pot exercita profesia ºi avocaþi colaboratori sau avocaþi
salarizaþi. Societatea civilã profesionalã ºi avocaþii care profeseazã în cadrul ei nu pot acorda asistenþã juridicã persoanelor cu interese contrare.Ò
3. Dupã articolul 5 se introduc articolele 5 1 ºi 5 2 cu
urmãtorul cuprins:
”Art. 51. Ñ Orice avocat, indiferent de forma de exercitare a profesiei, poate sã încheie convenþii de colaborare
cu experþi sau cu alþi specialiºti, în condiþiile legii.
Societãþile civile profesionale de avocaþi pot încheia astfel
de convenþii numai cu acordul unanim al asociaþilor.
Art. 52. Ñ Formele de exercitare a profesiei de avocat
vor fi individualizate prin denumire, dupã cum urmeazã:
a) în cazul cabinetului individual Ñ numele avocatului
titular, urmat de sintagma cabinet de avocat;
b) în cazul cabinetelor asociate Ñ numele tuturor titularilor, urmate de sintagma cabinete asociate;
c) în cazul societãþilor civile profesionale Ñ numele a
cel puþin unuia dintre asociaþi, urmat de una dintre
urmãtoarele sintagme ºi asociaþii Ñ societate civilã de avocaþi
sau societate civilã de avocaþi;
d) în cazul cabinetelor grupate Ñ numele fiecãrui titular
de cabinet, urmat de sintagma cabinete de avocaþi grupate.
Denumirea formelor de exercitare a profesiei, individualizate potrivit alin. 1, poate fi pãstratã ºi dupã decesul sau

plecarea unuia dintre asociaþi, cu acordul celui plecat sau,
dupã caz, al tuturor moºtenitorilor celui decedat, exprimat
în formã autenticã.
Denumirile prevãzute la alin. 1 vor figura pe firmele
cabinetelor ºi ale societãþilor în condiþiile stabilite de statut.Ò
4. La articolul 6, alineatul 1 va avea urmãtorul cuprins:
”Convenþiile de grupare ºi de asociere a cabinetelor,
actele de constituire a societãþilor civile profesionale, precum ºi convenþiile prevãzute la art. 51 se încheie în formã
scrisã, cu respectarea condiþiilor de fond prevãzute de lege
ºi de statutul profesiei.Ò
5. La articolul 9, litera a) va avea urmãtorul cuprins:
”a) este cetãþean român, domiciliat în România, are
exerciþiul drepturilor civile ºi politice ºi nu exercitã o profesie autorizatã sau salarizatã într-o altã þarã;Ò
6. Articolul 10 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 10. Ñ Membrul unui barou din altã þarã poate
exercita profesia de avocat în România, dacã îndeplineºte
condiþiile prevãzute de lege, mai puþin cele cu privire la
cetãþenia românã.
Membrul unui barou din altã þarã nu poate acorda asistenþã juridicã privind dreptul românesc.
Avocatul strãin poate exercita profesia de avocat în
România numai în cadrul unor societãþi civile profesionale,
în asociere cu avocaþi români, în condiþiile art. 5, 51, 52 ºi
6. Numãrul avocaþilor români asociaþi trebuie sã fie cel
puþin egal cu numãrul avocaþilor strãini asociaþi.
Avocatul strãin nu poate pune concluzii orale sau scrise
în faþa instanþelor judecãtoreºti ºi a celorlalte organe jurisdicþionale ºi judiciare, cu excepþia celor de arbitraj
internaþional.
Onorariile cuvenite avocatului strãin se vor înregistra ºi
se vor plãti integral în România.
Avocatul strãin care exercitã profesia în România este
obligat sã se înscrie într-un tablou special þinut de fiecare
barou ºi va fi supus prevederilor prezentei legi ºi ale statutului profesiei.Ò
7. La articolul 12, litera a) va avea urmãtorul cuprins:
”a) activitatea salarizatã în cadrul altor profesii decât cea
de avocat;Ò
8. La articolul 14, alineatul 2 va avea urmãtorul cuprins:
”La cerere, poate fi primit în profesie, cu scutire de examen:
a) titularul diplomei de doctor în drept;
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b) cel care, anterior sau la data primirii în profesia de
avocat, a îndeplinit funcþia de judecãtor, procuror, notar,
consilier juridic sau jurisconsult timp de cel puþin 10 ani.Ò
9. La articolul 15, alineatul 3 va avea urmãtorul cuprins:
”Stagiul se suspendã pe timpul serviciului militar sau al
concentrãrii, în caz de lipsã motivatã din profesie ori în
caz de încetare a îndrumãrii profesionale fãrã culpa avocatului stagiar. Perioada de stagiu anterior efectuatã se
socoteºte pentru îndeplinirea stagiului.Ò
10. Dupã articolul 15 se introduce articolul 15 1 cu
urmãtorul cuprins:
”Art. 151. Ñ Pot îndruma activitatea unui avocat stagiar
numai avocaþii definitivi care au dreptul sã punã concluzii
la Curtea Supremã de Justiþie.Ò
11. La articolul 17, alineatul 2 va avea urmãtorul
cuprins:
”Dispoziþiile alin. 1 se aplicã în mod corespunzãtor ºi
avocatului al cãrui soþ, rudã ori afin pânã la gradul al treilea inclusiv îndeplineºte funcþia de judecãtor la Curtea
Constituþionalã ori funcþia de judecãtor financiar, consilier
de conturi sau procuror financiar la instanþele Curþii de
Conturi.Ò
12. La articolul 19, alineatul 2 va avea urmãtorul
cuprins:
”Avocatul definitiv are dreptul sã punã concluzii la toate
instanþele, cu excepþia Curþii Supreme de Justiþie, Curþii de
Conturi ºi Curþii Constituþionale, unde va putea pune concluzii dupã 6 ani de la promovarea examenului de definitivat.Ò
13. La articolul 23, litera c) se abrogã.
14. La articolul 24, dupã litera c) se introduce litera d)
cu urmãtorul cuprins:
”d) la cerere.Ò
15. La articolul 27, dupã alineatul 1 se introduce alineatul 11 cu urmãtorul cuprins:
”În acest scop avocatul poate sã îºi deschidã un cont
bancar pentru încasarea onorariilor ºi unul pentru depunerea sumelor primite de la client pentru cheltuieli în interesul
acestuia. Modul de administrare a sumelor predate de client avocatului pentru cheltuieli în interesul sãu va fi stabilit
prin convenþia dintre avocat ºi client, potrivit statutului.Ò
16. Alineatul 2 al articolului 27 devine articolul 271.
17. Articolul 28 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 28. Ñ Avocaþii au propriul sistem de asigurãri sociale.
Sistemul de asigurãri sociale al avocaþilor este reglementat prin lege ºi se bazeazã pe contribuþia acestora,
precum ºi pe alte surse prevãzute de lege ori de Statutul
Casei de Asigurãri a Avocaþilor.
Timpul servit în avocaturã este considerat vechime în
muncã.Ò
18. La articolul 31, alineatul 2 se abrogã.
19. Dupã articolul 35 se introduce articolul 35 1 cu
urmãtorul cuprins:
”Art. 351. Ñ Avocatul este obligat sã se asigure pentru
rãspunderea profesionalã, în condiþiile stabilite prin statutul
profesiei.Ò
20. La articolul 48 alineatul 2, litera h) va avea
urmãtorul cuprins:
”h) ia act de cererea de transfer;Ò
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21. La articolul 54, alineatul 1 va avea urmãtorul
cuprins:
”Congresul avocaþilor este constituit din delegaþi ai
fiecãrui barou, potrivit normei de reprezentare stabilite de
statut, din decanii barourilor ºi ceilalþi membri ai Consiliului
Uniunii Avocaþilor din România.Ò
22. La articolul 58, litera i) va avea urmãtorul cuprins:
”i) anuleazã hotãrârile barourilor pentru nelegalitate;Ò
23. La articolul 58 se introduce litera j) cu urmãtorul
cuprins:
”j) înfiinþeazã ºi coordoneazã Institutul Naþional pentru
Pregãtirea ºi Perfecþionarea Avocaþilor Ñ I.N.P.P.A., constituit ca persoanã juridicã de drept privat, nonprofit, care nu
face parte din sistemul naþional de învãþãmânt ºi nu este
supus procedurilor de autorizare ºi acreditare.Ò
24. La articolul 68 alineatul 1, litera c) va avea
urmãtorul cuprins:
”c) amenda de la 500.000 lei la 5.000.000 lei, care se
face venit la bugetul baroului. Plata amenzii se va face în
termen de 30 de zile de la data rãmânerii definitive a
hotãrârii disciplinare. Neachitarea în acest termen atrage
suspendarea de drept din exerciþiul profesiei pânã la achitarea sumei;Ò
25. La articolul 70 se introduce alineatul 2 cu urmãtorul
cuprins:
”Organizarea ºi funcþionarea Casei de Asigurãri a
Avocaþilor se stabilesc de Consiliul Uniunii Avocaþilor din
România prin statut.Ò
26. La articolul 71, alineatul 2 va avea urmãtorul
cuprins:
”Avocatul înscris în barou, cu drept de exerciþiu al profesiei, este obligat sã contribuie la constituirea fondului
Casei de Asigurãri a Avocaþilor. Contribuþia nu poate fi mai
micã decât suma stabilitã de Consiliul Uniunii Avocaþilor din
România astfel încât sã acopere nevoile curente de platã
ale Casei de Asigurãri a Avocaþilor. Avocaþii pot face parte
ºi din alte forme de asigurãri sociale.Ò
27. La articolul 73 se introduce alineatul 2 cu urmãtorul
cuprins:
”Casa de Asigurãri a Avocaþilor poate înfiinþa sucursale
sau filiale, în condiþiile ºi cu procedura prevãzute în statutul
de organizare ºi funcþionare a acesteia.Ò
Art. II. Ñ Avocaþii strãini care exercitã profesia în
România în diverse forme neprevãzute de lege sunt
obligaþi sã se constituie în societãþi civile profesionale,
potrivit art. 10, în termen de 6 luni de la data intrãrii în
vigoare a prezentei legi. Pentru înscrierea în barou ºi înregistrarea societãþii civile profesionale este necesar avizul
conform al Uniunii Avocaþilor din România.
Dupã expirarea termenului de 6 luni organele de
urmãrire penalã, din oficiu sau la cererea Uniunii Avocaþilor
din România ori a baroului, se vor sesiza pentru sãvârºirea
infracþiunii prevãzute la art. 22 din Legea nr. 51/1995.
Art. III. Ñ Amenzile care se fac venit la bugetul baroului, prevãzute de prezenta lege, se actualizeazã periodic,
în funcþie de rata inflaþiei, de cãtre Consiliul Uniunii
Avocaþilor din România.
Art. IV. Ñ Prezenta lege intrã în vigoare la data
publicãrii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, ºi se
aplicã la 30 de zile de la publicare.
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al României, Partea I, în termen de 30 de zile,
dându-se alineatelor ºi articolelor numerotarea corespunzãtoare.

Art. V. Ñ Legea nr. 51/1995 pentru organizarea ºi
exercitarea profesiei de avocat, cu modificãrile aduse
prin prezenta lege, va fi republicatã în Monitorul Oficial

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 6 noiembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din
Constituþia României.
PREªEDINTELE SENATULUI

MIRCEA IONESCU-QUINTUS
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 13 noiembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (1) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

VASILE LUPU
Bucureºti, 4 decembrie 2000.
Nr. 231.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind modificarea ºi completarea
Legii nr. 51/1995 pentru organizarea ºi exercitarea profesiei
de avocat
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 privind modificarea ºi completarea
Legii nr. 51/1995 pentru organizarea ºi exercitarea profesiei de avocat ºi se
dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 30 noiembrie 2000.
Nr. 498.

«

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind respingerea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 5/1999 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 2/1992
privind acordarea de indemnizaþii membrilor Academiei Române
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se respinge Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 5
din 12 februarie 1999 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 2/1992 privind
acordarea de indemnizaþii membrilor Academiei Române, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 16 februarie 1999.
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din
14 noiembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia
României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

ANDREI IOAN CHILIMAN
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 14 noiembrie 2000, cu
respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

ULM NICOLAE SPINEANU
Bucureºti, 4 decembrie 2000.
Nr. 232.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanþei
de urgenþã a Guvernului nr. 5/1999 pentru modificarea art. 1
din Legea nr. 2/1992 privind acordarea de indemnizaþii
membrilor Academiei Române
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 privind respingerea Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 5/1999 pentru modificarea art. 1 din Legea
nr. 2/1992 privind acordarea de indemnizaþii membrilor Academiei Române
ºi se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 30 noiembrie 2000.
Nr. 499.

«

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea drapelului de luptã Batalionului 182 Infanterie
În temeiul art. 99 alin. (1) din Constituþia României ºi al art. 1 din
Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptã marilor unitãþi ºi
unitãþilor militare,
având în vedere propunerea ministrului apãrãrii naþionale,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Articol unic. Ñ Se acordã drapelul de luptã Batalionului 182 Infanterie.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 30 noiembrie 2000.
Nr. 496.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea drapelului de luptã Unitãþii de Instrucþie
ºi Pregãtire Topogeodezicã ”General de divizie Constantin I.
BrãtianuÒ
În temeiul art. 99 alin. (1) din Constituþia României ºi al art. 1 din
Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptã marilor unitãþi ºi
unitãþilor militare,
având în vedere propunerea ministrului apãrãrii naþionale,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Articol unic. Ñ Se acordã drapelul de luptã Unitãþii de Instrucþie ºi
Pregãtire Topogeodezicã ”General de divizie Constantin I. BrãtianuÒ.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 30 noiembrie 2000.
Nr. 497.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind înaintarea în gradele urmãtoare a unor generali ºi a unui contraamiral în retragere
ºi acordarea gradului de general unor colonei ºi comandori în retragere
din Ministerul Apãrãrii Naþionale
În temeiul art. 94 lit. b) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României, precum ºi al art. 67 alin. 1 ºi alin. 2 lit. a)
din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
având în vedere propunerile ministrului apãrãrii naþionale,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Art. 1. Ñ Se înainteazã în gradul de general de armatã
urmãtorii generali de corp de armatã în retragere:
Ð Dragnea Badea Marin;
Ð Ion Petre Gheorghe;
Ð Spiroiu Constantin Niculae.
Art. 2. Ñ Se înainteazã în gradul de general de corp
de armatã urmãtorii generali de divizie în retragere:
Ð Cândea Vasile Vasile;
Ð Perju-Ursu Neculai Toader;
Ð Dafinescu Leon Traian.
Art. 3. Ñ Generalul de divizie aerianã în retragere
Rus Iosif Iosif se înainteazã în gradul de general-comandor.
Art. 4. Ñ Se înainteazã în gradul de general de divizie
urmãtorii generali de brigadã în retragere:
Ð Rufa Petrea Ioan;
Ð ªerbãnescu Mihail Gheorghe-Mihail.
Art. 5. Ñ Se înainteazã în gradul de viceamiral
urmãtorii contraamirali în retragere:
Ð Grad Gheorghe Vasile;
Ð Plãviciosu Alexandru Ion-Alexandru.
Art. 6. Ñ Se acordã gradul de general de brigadã
urmãtorilor colonei în retragere:
Ð Anghel Vasile Gheorghe;
Ð Benea Neculai Valeriu;
Ð Blidaru Gheorghe Gicã;
Ð Cârciumaru Constantin Ion;
Ð Chirieac Ion Eugeniu;

Ð Cojoc Dumitru Dumitru;
Ð Creþu Victor Nicolae;
Ð Diaconescu Gheorghe Decebal;
Ð Dobrescu Apostol Florea;
Ð Grãjdan Gheorghe Dumitru;
Ð Heytmanek Francisc Constantin;
Ð Hristea Maria Marin-Octavian;
Ð Mihalcea Constantin Ioan;
Ð Miroiu Nicolae Constantin;
Ð Moraschi Grigore Paul;
Ð Negrea Gheorghe Anghel;
Ð Nicola Alexandru ªtefan;
Ð Nicolae Petrea Petrea-Ionel;
Ð Nicolescu Ion Constantin;
Ð Niculescu Ilie Jean;
Ð Puºcaº Mihail Ioan;
Ð Sbera Constantin Laurenþiu;
Ð Seulescu Petre Emanoil;
Ð Stiopol Vasile Anatolie;
Ð ªtefãnescu Dumitru Constantin;
Ð Teodorescu Dumitru Stelian;
Ð Ucrain Neculai Costicã;
Ð Vainer Haim Ernest;
Ð Vasiliad Nicolae Mihai.
Art. 7. Ñ Se acordã gradul de general de flotilã aerianã
urmãtorilor comandori în retragere:
Ð Dobran Constantin Ion;
Ð Domnu Vasile Vasile.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituþia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Bucureºti, 30 noiembrie 2000.
Nr. 506.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind înaintarea în gradul de general de divizie
a unor generali de brigadã din Ministerul de Interne
În temeiul art. 94 lit. b) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
precum ºi al art. 45 lit. a), al art. 58 alin. 4 ºi al art. 109 din Legea
nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
având în vedere propunerile ministrului de interne,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Articol unic. Ñ Se înainteazã în gradul de general de divizie urmãtorii
generali de brigadã:
Ð Bãlãei Costache Ioan;
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Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
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Dorobanþu Gheorghe Constantin;
Panduru Iosif Iosif;
Talpã Dumitru Emil;
Seriþan Dimitrie George;
Vasilescu Roman Petre.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituþia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Bucureºti, 30 noiembrie 2000.
Nr. 508.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind înaintarea în gradul urmãtor a unor generali în retragere, acordarea gradului de general
de brigadã unor colonei în retragere ºi acordarea gradului de contraamiral unui comandor
în retragere din Ministerul de Interne
În temeiul art. 94 lit. b) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României, precum ºi al art. 67 alin. 1 ºi alin. 2 lit. a)
ºi al art. 109 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
având în vedere propunerile ministrului de interne,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Art. 1. Ñ Se înainteazã în gradul de general de divizie
urmãtorii generali de brigadã în retragere:
Ð Balmuº Gheorghe Neculai;
Ð Carpen Vasile Petre;
Ð Vasile Ilie Gheorghe.
Art. 2. Ñ Se acordã gradul de general de brigadã
urmãtorilor colonei în retragere:
Ð Burtoiu Gheorghe Constantin;

Ð Cobrea Ludovic Gheorghe;
Ð Crãciunescu Ilie Ion;
Ð Negruºoiu Dumitru Ion;
Ð Roºu Ion Constantin;
Ð Stoicescu Anghel Floricã;
Ð Zegrean Gheorghe Corneliu.
Art. 3. Ñ Se acordã gradul de contraamiral comandorului în retragere Chiril Dumitru Ioan.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituþia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Bucureºti, 30 noiembrie 2000.
Nr. 509.

ORDONANÞE ªI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ
pentru completarea art. 1 alin. (2) din Ordonanþa Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit
În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituþia României,
Guvernul României adoptã prezenta ordonanþã de urgenþã.
Art. I. Ñ Dupã litera f) a alineatului (2) al articolului 1
din Ordonanþa Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul
pe profit, republicatã în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 40 din 12 martie 1997, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, se introduce litera f 1 ) cu
urmãtorul cuprins:
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”f1) unitãþile aparþinând cultelor religioase, pentru veniturile obþinute din chirii, cu condiþia utilizãrii sumelor respective pentru întreþinerea ºi funcþionarea unitãþilor de cult,
pentru lucrãrile de construire, de reparaþie ºi de consolidare
a lãcaºurilor de cult ºi a clãdirilor ecleziastice, pentru
învãþãmânt ºi pentru acþiuni specifice cultelor religioase.Ò

Art. II. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanþe de urgenþã alin. (4) al art. 8 din Legea bugetului de
stat pe anul 2000 nr. 76/2000, publicatã în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 195 din 5 mai 2000, cu modificãrile ºi rectificãrile ulterioare, se abrogã.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Secretariatul de Stat pentru Culte
Nicolae I. Brânzea,
secretar de stat
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 30 noiembrie 2000.
Nr. 246.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind determinarea de cãtre Banc Post Ñ S.A. a nivelului disponibilitãþilor în devize,
reprezentând capital social în devize, provenite din împrumuturile contractate în anul 1998
de la Banca Europeanã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare
ºi de la International Financial Corporation
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Obligaþiunile în devize achiziþionate
de Banc Post Ñ S.A., clasificate în categoria titlurilor
de investiþii ºi având ca sursã de finanþare împrumuturi contractate în anul 1998 de la Banca Europeanã

pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare ºi de la
International Financial Corporation, nu influenþeazã
nivelul disponibilitãþilor în devize reprezentând capital
social vãrsat în devize.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
p. Guvernatorul Bãncii Naþionale a României,
Mihai Bogza
Preºedintele Consiliului de administraþie
al Fondului Proprietãþii de Stat,
Radu Sârbu
Bucureºti, 29 noiembrie 2000.
Nr. 1.198.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 194/1999 privind declararea zonei miniere ªteiÐNucet,
judeþul Bihor, ca zonã defavorizatã
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 3 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicatã, cu modificãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. I. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 194/1999 privind
declararea zonei miniere ªteiÐNucet, judeþul Bihor, ca zonã
defavorizatã, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 134 din 1 aprilie 1999, se modificã dupã cum
urmeazã:

1. Articolul 2 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 2. Ñ Aria geograficã strict delimitatã a zonei
ªteiÐNucet, judeþul Bihor, o reprezintã localitãþile ªtei,
Nucet, Drãgãneºti, ca unitãþi administrativ-teritoriale în
suprafaþã de 8.345 ha, conform anexei nr. 1.Ò
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2. Anexa nr. 1 se modificã ºi se înlocuieºte cu anexa la
prezenta hotãrâre.
Art. II. Ñ Perioada pentru care zona ªteiÐNucet este
declaratã zonã defavorizatã se încheie la data de 31 martie 2009. Pentru localitatea Drãgãneºti perioada de acordare a facilitãþilor corespunzãtoare zonei defavorizate
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începe de la data publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Art. III. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 194/1999 privind
declararea zonei miniere ªteiÐNucet, judeþul Bihor, ca zonã
defavorizatã, cu modificãrile aduse prin prezenta hotãrâre,
va fi republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

Bucureºti, 29 noiembrie 2000.
Nr. 1.199.

Contrasemneazã:
Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Dezvoltare Regionalã,
Mihai David
p. Ministrul lucrãrilor publice ºi amenajãrii teritoriului,
L‡szl— BorbŽly,
secretar de stat
p. Ministrul funcþiei publice,
Marian Pârjol,
secretar de stat
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
ANEXÃ

Harta zonelor miniere din judeþul Bihor, declarate
”zonã defavorizatãÒ III
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind garantarea de cãtre Ministerul Finanþelor a unor credite externe
în valoare totalã de 185 milioane dolari S.U.A. pentru Societatea Comercialã ”TermoelectricaÒ Ñ S.A.
în vederea completãrii finanþãrii importurilor de resurse energetice pentru iarna 2000Ñ2001
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României, precum ºi ale art. 35 alin. (1) ºi ale art. 37 alin. (4) din
Legea datoriei publice nr. 81/1999,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Ministerul Finanþelor garanteazã, în numele ºi
în contul statului, credite externe în valoare totalã de
185 milioane dolari S.U.A., precum ºi dobânzile ºi comisioanele aferente acestora, în vederea completãrii resurselor
financiare pentru importul de þiþei, pãcurã, cãrbune energetic ºi gaze naturale, necesare pentru perioada de iarnã
2000Ñ2001, credite al cãror beneficiar este Societatea
Comercialã ”TermoelectricaÒ Ñ S.A.

Art. 2. Ñ Rambursarea creditelor externe, a dobânzilor
ºi comisioanelor aferente acestora va fi asiguratã de
Societatea Comercialã ”TermoelectricaÒ Ñ S.A. din surse
proprii ºi, în completare, din surse de la bugetul de stat.
Art. 3. Ñ Selectarea ofertelor de finanþare prezentate de
Societatea Comercialã ”TermoelectricaÒ Ñ S.A. va fi avizatã
de Ministerul Finanþelor.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul industriei ºi comerþului,
Radu Berceanu
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 29 noiembrie 2000.
Nr. 1.200.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind garantarea de cãtre Ministerul Finanþelor a unui credit extern în favoarea
Ministerului Sãnãtãþii pentru Spitalul Clinic de Urgenþã Floreasca Bucureºti, în vederea asigurãrii
resurselor financiare necesare pentru achiziþionarea de aparaturã medicalã de înaltã performanþã
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României,
datoriei publice nr. 81/1999,

ale art. 35 alin. (1) ºi ale art. 37 alin. (4) din Legea

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Ministerul Finanþelor garanteazã, în numele
statului, un credit extern în valoare de 25 milioane dolari
S.U.A., precum ºi dobânzile, comisioanele ºi alte costuri
aferente, în condiþiile legii, în favoarea Ministerului Sãnãtãþii,
în vederea finanþãrii dotãrii cu aparaturã medicalã de
înaltã performanþã a Spitalului Clinic de Urgenþã Floreasca
Bucureºti, potrivit anexelor nr. 1 ºi 2 care fac parte
integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2. Ñ Achiziþionarea aparatelor ºi echipamentelor
prevãzute la art. 1 se va efectua în conformitate cu prevederile legale privind achiziþiile publice.
Art. 3. Ñ Rambursarea creditului extern, plata dobânzilor, comisoanelor ºi a altor costuri aferente se vor asigura
de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu
aceastã destinaþie, prin bugetul Ministerului Sãnãtãþii, în
condiþiile legii.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul sãnãtãþii,
Hajdœ G‡bor
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 29 noiembrie 2000.
Nr. 1.201.
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ANEXA Nr. 1

DOTAREA NECESARÃ ANSAMBLULUI CARDIOCHIRURGICAL DE DIAGNOSTICARE ªI TRATAMENT

Numãr
bucãþi

Sãli de operaþie, chirurgie cardiacã
Sistem de aer condiþionat cu flux laminar
Masã de operaþie
Lampã scialiticã
Lampã frontalã
Aparat pentru anestezie adult/copil
Trusã laringoscop
Monitor pentru salã
Sistem de încãlzire ºi administrare a sângelui
Cell Saver
Sistem de încãlzire a pacientului
Trusã pentru instrumentar specific (coronare, cord)
Aparat Ršntgen pentru sala de operaþie
Aparat pentru cord pulmon artificial
Robot pentru sala de operaþie
Electroencefalograf
Berlin Heart (inimã artificialã)
Aspirator chirurgical
Electrocauter
Gama camera
Angiograf

1
2
2
2
3
2
3
2
2
1
2
1
2
1
1
1
2
2
1
1
Numãr
bucãþi

Unitate de terapie intensivã cu 10 paturi
Post de oxigen, aer comprimat ºi aspiraþie cu conectare rapidã
Pat pentru terapie intensivã, cu saltea antidecubit
Staþie de monitorizare, cu 10 monitoare ºi monitor central cu printer cu sistem de calcul
ºi conectare la laborator
Aparat pentru ventilaþie mecanicã adult/copil
Aparat pentru dializã/hemofiltrare
Defibrilator
Seringã automatã
Infuzomat
Aparat automat pentru coagulare
Aparat mobil pentru radiologie
Trusã pentru intubaþie cu încãrcãtor
Trusã bronhoscop flexibil
Aparat pentru aspiraþie
Aparat pentru ecografie
Monitor pentru transport
Miniventilator (oxilog)
Holter EKG + tensiune
Aparat pentru administrarea rapidã a soluþiilor
Aparat pentru încãlzirea pacientului
Aparat pacemaker extern
Balon pentru contrapulsaþie
Instalaþie de aer condiþionat
Mobilier medical
TOTAL ESTIMAT:

1
10
1
10
2
4
30
20
3
2
4
11
5
2
2
2
2
2
2
5
2
1
1

10.000.000 dolari S.U.A.
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ANEXA Nr. 2

APARATURÃ MEDICALÃ DE ÎNALTÃ PERFORMANÞÃ PENTRU 12 SÃLI DE OPERAÞIE
ªI 6 SALOANE DE TERAPIE INTENSIVÃ POSTOPERATORIE

12 sãli de operaþie (chirurgie generalã, ortopedie, neurochirurgie,
chirurgie plasticã, BMF, ORL ºi oftalmologie)
Masã de operaþie chirurgie generalã
Masã de operaþie ortopedie
Masã de operaþie neurochirurgie
Lampã scialiticã cu circuit TV
Aparat pentru anestezie, cu monitor
Microscop operator (neurochirurgie ºi chirurgie plasticã)
Electrocauter (bi- ºi monopolar)
Aspirator mobil
Defibrilator (sincron ºi asincron)
Monitor (pentru parametri invazivi)
Climatizare laminarã Ð bacteriologicã
Informatizare pentru sãli
Mobilier medical pentru sãli de operaþie
Braþe mobile suspendate (pentru anestezie)
Injectomat Ð perfuzomat
Aparat mobil pentru radiologie, cu braþ în ”CÒ (C-arm)
Echipament complet pentru laparoscopie abdominalã
Echipament complet pentru artroscopie
Echipament complet pentru ventriculoscopie
Instrumentar clinic pentru 6 sãli
Amenajãri Ð finisaje Ð instalaþii Ð montaj (pentru 12 sãli de operaþie)

6 saloane pentru terapie intensivã postoperatorie
Ventilator (protezare mecanicã)
Monitor (cu parametri micºti)
Defibrilator (sincron ºi asincron)
Aspirator mobil
Injectomat Ð perfuzomat
Climatizare (simplã)
Barocamerã
Finisaje Ð instalaþii Ð montaj (pentru 6 saloane)

Numãr
bucãþi
12
5
2
15
15
2
15
30
20
12
12
12
12
24
60
5
6
3
2

Numãr
bucãþi
25
30
15
45
60
6
1

TOTAL ESTIMAT:

15.000.000 dolari S.U.A.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind garantarea de cãtre Ministerul Finanþelor a unui credit extern pentru Ministerul Sãnãtãþii,
necesar în vederea finanþãrii construcþiei unui corp nou de clãdire ºi dotãrii acestuia
cu aparaturã medicalã de înaltã performanþã în cadrul Institutului Clinic Fundeni Bucureºti
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României, ale art. 35 alin. (1) ºi ale art. 37 alin. (4) din Legea
datoriei publice nr. 81/1999,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Ministerul Finanþelor garanteazã, în numele
statului, pentru Ministerul Sãnãtãþii, un credit extern în
valoare de 28 milioane dolari S.U.A., precum ºi dobânzile,
comisioanele ºi alte costuri aferente, necesar în vederea
finanþãrii construcþiei unui corp nou de clãdire ºi dotãrii
acestuia cu aparaturã medicalã de înaltã performanþã în

cadrul Institutului Clinic Fundeni Bucureºti, potrivit anexei
care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Realizarea obiectivelor prevãzute la art. 1 se
va efectua în conformitate cu dispoziþiile legale privind
achiziþiile publice.
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Art. 3.Ñ Rambursarea creditului extern, plata dobânzilor,
comisioanelor ºi a altor costuri aferente se vor asigura de la

bugetul de stat, în limita sumelor aprobate anual cu aceastã
destinaþie, prin bugetul Ministerului Sãnãtãþii, în condiþiile legii.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul sãnãtãþii,
Hajdœ G‡bor
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
p. Ministrul lucrãrilor publice ºi amenajãrii teritoriului,
L‡szl— BorbŽly,
secretar de stat
Bucureºti, 29 noiembrie 2000.
Nr. 1.202.
ANEXÃ
ESTIMAREA PREÞULUI ÎN DOLARI S.U.A.

Clãdire ”la cheieÒ, cu o suprafaþã desfãºuratã
de 12.000 m2

Total estimare clãdire ”la cheieÒ:
Echipamente medicale de înaltã performanþã

Total echipamente medicale de înaltã performanþã:
TOTAL ESTIMARE PROIECT:

¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥

fundaþie
clãdire modularã
manoperã mecanicã
încãlzire/aer condiþionat
casa scãrilor
lifturi
protecþie incendiu
transport
montaj
transformator adiþional
telefonie + reþea IT (fãrã PCs)
aer condiþionat special pentru sãli de
operaþie
¥ gaze medicale
20.000.000
¥ echipamente medicale, instrumentar ºi
mobilier divers pentru asigurarea
funcþionalitãþii centrului spitalicesc ºi de
cercetare
¥ echipamente de radiologie
¥ echipamente pentru terapie intensivã ºi
sãli de operaþie
¥ consumabile/service pentru 2 ani
¥ materiale sanitare pentru demararea activitãþii
8.000.000
28.000.000
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind acordarea unui ajutor de urgenþã
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 22 din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Se aprobã acordarea unui ajutor de
urgenþã, în sumã de 25 milioane lei, din fondurile prevãzute
cu aceastã destinaþie în bugetul Ministerului Muncii ºi

Protecþiei Sociale, familiei domnului Dumitrache Gheorghe,
domiciliat în localitatea Malurile, oraºul Pucioasa, judeþul
Dâmboviþa, pentru refacerea locuinþei distruse de incendiu.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
p. Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Alexandru Gheorghe Man,
secretar de stat
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
p. Ministrul funcþiei publice,
Marian Pârjol,
secretar de stat

Bucureºti, 29 noiembrie 2000.
Nr. 1.203.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind acordarea unui ajutor de urgenþã
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 22 din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Se aprobã acordarea unui ajutor de
urgenþã, în sumã de 20 milioane lei, din fondurile
prevãzute cu aceastã destinaþie în bugetul Ministerului

Muncii ºi Protecþiei Sociale, familiei doamnei Badea
Maria, domiciliatã în comuna Butimanu, judeþul
Dâmboviþa.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
p. Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Alexandru Gheorghe Man,
secretar de stat
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
p. Ministrul funcþiei publice,
Marian Pârjol,
secretar de stat

Bucureºti, 29 noiembrie 2000.
Nr. 1.204.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea dotãrii Serviciului Naþional de Evaluare ºi Examinare cu un autoturism
ºi un microbuz pentru activitãþile specifice
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi al notei din anexa nr. 2 la Ordonanþa Guvernului
nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autoritãþile ºi instituþiile publice, aprobatã ºi modificatã
prin Legea nr. 13/1995, cu modificãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ (1) Se aprobã dotarea Serviciului
Naþional de Evaluare ºi Examinare, instituþie publicã
subordonatã Ministerului Educaþiei Naþionale, cu un

autoturism ºi un microbuz pentru desfãºurarea activitãþilor
specifice determinate de realizarea Acordului de împrumut
dintre România ºi Banca Internaþionalã pentru

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 635/7.XII.2000
Reconstrucþie ºi Dezvoltare cu privire la reforma
învãþãmântului preuniversitar, semnat la Washington la
23 mai 1994, ratificat prin Ordonanþa Guvernului
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nr. 24/1994, aprobatã prin Legea nr. 126/1994, componenta: Evaluare ºi examinare.
(2) Consumul normat de carburant este de
250 litri/lunã/autoturism.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul educaþiei naþionale,
Andrei Marga
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº

Bucureºti, 29 noiembrie 2000.
Nr. 1.216.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind stabilirea alocaþiilor de hranã pentru consumurile colective din unitãþile de învãþãmânt
special din subordinea Ministerului Educaþiei Naþionale
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 4 din Ordonanþa Guvernului nr. 63/1994 privind
actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autoritãþile ºi instituþiile publice, aprobatã ºi modificatã prin Legea
nr. 13/1995, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Alocaþiile de hranã pentru consumurile colective din unitãþile de învãþãmânt special din subordinea
Ministerului Educaþiei Naþionale se stabilesc conform anexei
care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2. Ñ Fondurile necesare pentru punerea în aplicare
a prezentei hotãrâri vor fi asigurate din alocaþiile bugetare
aprobate Ministerului Educaþiei Naþionale.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
p. Ministrul educaþiei naþionale,
Adrian Gorun,
secretar de stat
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 29 noiembrie 2000.
Nr. 1.217.

ANEXÃ
ALOCAÞIILE DE HRANÃ

pentru consumurile colective din unitãþile de învãþãmânt special
pentru copii/elevi deficienþi
Ñ lei/copil/elev/zi Ñ
Ñ Grãdiniþe speciale pentru copii deficienþi
între 3Ñ7 ani
Ñ Unitãþi de învãþãmânt special, inclusiv centre
de recuperare, centre educaþionale de zi etc.,
pentru elevi între 7Ñ19 ani
Ñ Elevi deficienþi între 18Ñ25 de ani

24.000
32.000
32.000
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unui imobil, proprietate publicã a statului,
din administrarea Consiliului Local Pucioasa, judeþul Dâmboviþa,
în administrarea Ministerului de Interne Ñ Inspectoratul de Poliþie al Judeþului Dâmboviþa
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 12 alin. (1) ºi (2) din Legea nr. 213/1998
privind proprietatea publicã ºi regimul juridic al acesteia,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea imobilului ”Creºa de
copiiÒ, proprietate publicã a statului, situat în oraºul
Pucioasa, Bd Trandafirilor nr. 3, judeþul Dâmboviþa, identificat potrivit anexei care face parte integrantã din prezenta
hotãrâre, din administrarea Consiliului Local Pucioasa, judeþul

Dâmboviþa, în administrarea Ministerului de Interne Ñ
Inspectoratul de Poliþie al Judeþului Dâmboviþa.
Art. 2. Ñ Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit
art. 1 se face pe bazã de protocol încheiat între pãrþile
interesate, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
p. Ministrul funcþiei publice,
Marian Pârjol,
secretar de stat
Ministru de interne,
Constantin Dudu Ionescu
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministru de stat, ministrul sãnãtãþii,
Hajdœ G‡bor
Bucureºti, 29 noiembrie 2000.
Nr. 1.228.
ANEXÃ
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, proprietate publicã a statului, care se transmite
din administrarea Consiliului Local Pucioasa, judeþul Dâmboviþa,
în administrarea Ministerului de Interne Ñ Inspectoratul de Poliþie al Judeþului Dâmboviþa

Adresa imobilului
care se transmite

Oraºul Pucioasa,
Bd Trandafirilor nr. 3,
judeþul Dâmboviþa

Persoana juridicã
Persoana juridicã
de la care se transmite la care se transmite
imobilul
imobilul

Consiliul Local
Ministerul
al Oraºului Pucioasa, de Interne Ñ
judeþul Dâmboviþa
Inspectoratul
de Poliþie al
Judeþului Dâmboviþa

Denumirea imobilului + teren aferent

Creºa de copii
¥ suprafaþa construitã desfãºuratã = 864 m2
¥ suprafaþa terenului aferent = 1.520 m2
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