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ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind trecerea unui imobil, situat în municipiul Târgoviºte, judeþul Dâmboviþa,
în domeniul public al municipiului Târgoviºte
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României, ale art. 9 alin. (1) 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 trecerea imobilului, identificat potrivit anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre,
din domeniul public al statului ºi din administrarea

Ministerului Apãrãrii Naþionale în domeniul public al municipiului Târgoviºte, judeþul Dâmboviþa, ºi în administrarea
Consiliului Local al Municipiului Târgoviºte.
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Art. 2. Ñ Predarea-preluarea terenului prevãzut la 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

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul apãrãrii naþionale,
Ioan Mircea Paºcu
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã
Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei,
Miron Tudor Mitrea
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 27 decembrie 2001.
Nr. 1.310.
ANEXÃ
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite în domeniul public al municipiului Târgoviºte, judeþul Dâmboviþa
Locul unde
este situat
imobilul

Judeþul Dâmboviþa,
municipiul Târgoviºte,
bd. Regele Carol I
nr. 49

Persoana juridicã
de la care se
transmite imobilul

Ministerul
Apãrãrii
Naþionale

Persoana juridicã
la care se
transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Terenul este în suprafaþã de 175 m2 conform
planului de situaþie vizat de Oficiul de Cadastru,
Geodezie ºi Cartografie al Judeþului Dâmboviþa

Consiliul Local al
Municipiului Târgoviºte

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unui imobil, proprietate publicã a statului,
din administrarea Ministerului Apãrãrii Naþionale în administrarea Ministerului de Interne
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, proprietate
publicã a statului, situat în localitatea Gherãieºti, judeþul
Bacãu, având datele de identificare prevãzute în anexa
care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din
administrarea Ministerului Apãrãrii Naþionale în administrarea Ministerului de Interne.

Art. 2. Ñ Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit
art. 1 se face pe bazã de protocol încheiat între pãrþile
interesate, în termen de 60 de zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul apãrãrii naþionale,
Ioan Mircea Paºcu
p. Ministru de interne,
Toma Zaharia,
secretar de stat
Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei,
Miron Tudor Mitrea
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 27 decembrie 2001.
Nr. 1.311.
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3
ANEXÃ

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din administrarea Ministerului Apãrãrii Naþionale
în administrarea Ministerului de Interne
Locul unde este
situat imobilul care se
transmite

Persoana juridicã
de la care se
transmite imobilul

Localitatea Gherãieºti,
judeþul Bacãu

Ministerul
Apãrãrii
Naþionale

Persoana juridicã
la care se
transmite imobilul

Ministerul
de Interne

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Pavilionul A Ñ dormitor:
Ñ suprafaþa construitã = 270 m2
Ñ suprafaþa desfãºuratã = 270 m2
Pavilionul B Ñ punct de comandã:
Ñ suprafaþa construitã = 24 m2
Ñ suprafaþa desfãºuratã = 31 m2
Terenul aferent, inclusiv construcþiile = 80.395 m2

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unui teren, proprietate publicã a statului,
din administrarea Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii
în administrarea Serviciului Român de Informaþii
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 terenului proprietate
publicã a statului, în suprafaþã de 400m2, situat în municipiul Galaþi, având datele de identificare prevãzute în anexa
care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din
administrarea Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii în administrarea Serviciului Român de Informaþii.

Art. 2. Ñ Predarea-preluarea terenului 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

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Directorul Serviciului Român de Informaþii,
Alexandru Radu Timofte
Ministrul educaþiei ºi cercetãrii,
Ecaterina Andronescu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 27 decembrie 2001.
Nr. 1.312.
ANEXÃ
DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului care se transmite din administrarea Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii
în administrarea Serviciului Român de Informaþii
Locul unde
este situat terenul
care se transmite

Municipiul Galaþi,
str. Mihai Viteazul
nr. 28, judeþul Galaþi

Persoana juridicã
de la care se
transmite terenul

Persoana juridicã
la care se
transmite terenul

Ministerul
Educaþiei ºi
Cercetãrii

Serviciul
Român de
Informaþii

Caracteristicile tehnice ale terenului

Terenul în suprafaþã de 400 m2 are urmãtoarele vecinãtãþi:
¥ la sud Ñ laturã de 14 m cu U.M. 0771 Galaþi
¥ la est Ñ laturã de 30 m cu domeniul public
¥ la vest Ñ laturã de 29 m cu Inspectoratul ªcolar Judeþean Galaþi
¥ la nord Ñ laturã de 16 m cu Inspectoratul ªcolar Judeþean Galaþi
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unui imobil, proprietate publicã a statului,
din administrarea Direcþiei Fitosanitare a Judeþului Hunedoara în administrarea
Direcþiei Generale pentru Agriculturã ºi Industrie Alimentarã a Judeþului Hunedoara
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, proprietate
publicã a statului, situat în municipiul Deva, str. 22 Decembrie
nr. 222, judeþul Hunedoara, compus din construcþie ºi
terenul aferent, având datele de identificare prevãzute în
anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre,
din administrarea Direcþiei Fitosanitare a Judeþului
Hunedoara în administrarea Direcþiei Generale pentru

Agriculturã ºi Industrie Alimentarã a Judeþului
Hunedoara.
Art. 2. Ñ Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit
art. 1 se face pe bazã de protocol încheiat între Direcþia
Fitosanitarã a Judeþului Hunedoara ºi Direcþia Generalã
pentru Agriculturã ºi Industrie Alimentarã a Judeþului
Hunedoara, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Ilie Sârbu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 27 decembrie 2001.
Nr. 1.313.
ANEXÃ
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, proprietate publicã a statului, care se transmite din administrarea Direcþiei Fitosanitare
a Judeþului Hunedoara în administrarea Direcþiei Generale pentru Agriculturã
ºi Industrie Alimentarã a Judeþului Hunedoara
Adresa
imobilului care se
transmite

Municipiul Deva,
str. 22 Decembrie
nr. 222, judeþul
Hunedoara

Persoana juridicã
de la care se
transmite imobilul

Ministerul Agriculturii,
Alimentaþiei ºi Pãdurilor Ñ
Direcþia Fitosanitarã
a Judeþului Hunedoara

Persoana juridicã
la care se
transmite imobilul

Caracteristici tehnice
ale imobilului care se transmite

Ministerul Agriculturii,
Alimentaþiei ºi Pãdurilor Ñ
Direcþia Generalã pentru
Agriculturã ºi Industrie
Alimentarã a Judeþului
Hunedoara

I. Identificat cu nr.:
Ñ în C.F.: 3809/1
Ñ topo: 3228Ñ3230
II. Partea din construcþie care se transmite:
1. Parter Ñ suprafaþa desfãºuratã = 298,46 m2
2. Mansardã Ñ suprafaþa desfãºuratã = 240,86 m2
Total suprafaþã desfãºuratã = 539,32 m2
III. Terenul aferent în suprafaþã de 3.637 m2

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind mãsuri suplimentare de recorelare a pensiilor din sistemul public de pensii
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 168 alin. (3), (4) ºi (5) din Legea nr. 19/2000
privind sistemul public de pensii ºi alte drepturi de asigurãri sociale, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Pensiile din sistemul public de pensii se
recoreleazã în 6 etape, semestrial, în perioada anilor
2002Ñ2004.

Art. 2. Ñ În vederea aplicãrii mãsurii de recorelare a
pensiilor, la data de 1 ianuarie 2002 se corecteazã punctajul mediu anual stabilit conform art. 180 din Legea
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nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii ºi alte drepturi
de asigurãri sociale, cu modificãrile ulterioare, prin raportarea cuantumului pensiei cuvenite sau aflate în platã, din
care s-a dedus contribuþia pentru asigurãrile sociale de
sãnãtate datoratã conform legii, la valoarea punctului de
pensie valabilã la aceastã datã.
Art. 3. Ñ De mãsura recorelãrii beneficiazã personale
ale cãror drepturi de pensie pentru limitã de vârstã cu
vechime integralã sau de pensie de urmaº s-au deschis
pânã la data de 1 ianuarie 1999 ºi al cãror punctaj mediu
anual, corectat conform prevederilor art. 2, este mai mic de
3 puncte.
Art. 4. Ñ (1) În cazul persoanelor prevãzute la art. 3
recorelarea pensiilor se efectueazã prin adãugarea unui
numãr suplimentar de puncte la punctajul mediu anual
corectat conform prevederilor art. 2.
(2) Numãrul suplimentar de puncte care se adaugã pentru fiecare dintre pensionarii înscriºi la pensie în acelaºi an
se determinã ca diferenþã între punctajul mediu estimat
pentru pensionarii ale cãror drepturi se calculeazã potrivit
prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificãrile ulterioare, ºi
punctajul mediu aferent tuturor pensionarilor din aceeaºi
categorie de pensie, înscriºi în acelaºi an.
(3) Punctajul mediu aferent tuturor pensionarilor înscriºi
la pensie în acelaºi an se calculeazã, pe categorii de pensie, la nivelul lunii octombrie 2001, ca raport între suma
punctajelor medii anuale ale acestor pensionari, calculate
potrivit prevederilor art. 180 alin. (2) din Legea nr. 19/2000,
cu modificãrile ulterioare, ºi numãrul acestora.
Art. 5. Ñ (1) Punctajul mediu estimat corespunzãtor
categoriei de pensie pentru limitã de vârstã cu vechime
integralã este de 1,15074 puncte ºi reprezintã punctajul
mediu anual realizat de o persoanã pensionatã la data de
1 aprilie 2001, conform prevederilor Legii nr. 19/2000, cu
modificãrile ulterioare, în condiþiile în care aceasta a contribuit, pe perioada stagiului complet de cotizare, la nivelul
salariului mediu pe economie, brut sau net, dupã caz.
(2) Punctajul mediu estimat corespunzãtor categoriei de
pensie de urmaº este de 0,41845 puncte ºi reprezintã
raportul dintre pensia medie a pensionarilor urmaºi ºi pensia medie a pensionarilor pentru limitã de vârstã cu
vechime integralã la 1 aprilie 2001, aplicat asupra punctajului mediu estimat prevãzut la alin. (1).
Art. 6. Ñ (1) În luna ianuarie 2002 se efectueazã, în
condiþiile prezentei hotãrâri, prima etapã de recorelare.
(2) Numãrul suplimentar de puncte care se adaugã conform prevederilor art. 4, precum ºi cel acordat în prima
etapã de recorelare a pensiilor este cel prevãzut în
anexele nr. 1 ºi 2.
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Art. 7. Ñ Persoanelor care beneficiazã de pensii provenite din sistemul de asigurãri sociale al agricultorilor, stabilite anterior datei de 29 iulie 1992, li se aplicã procedura
de recorelare a pensiilor astfel:
a) se stabileºte timpul util conform prevederilor art. 168
alin. (5) din Legea nr. 19/2000, cu modificãrile ulterioare;
b) se calculeazã punctajul mediu anual potrivit prevederilor art. 77 ºi ale art. 162 alin. (2) din Legea nr. 19/2000,
cu modificãrile ulterioare, utilizându-se stagiul complet de
cotizare prevãzut de lege pentru anul 2001;
c) pentru pensionarii de invaliditate gradul II se acordã
85% din punctajul mediu anual calculat potrivit prevederilor
lit. b);
d) pentru pensionarii urmaºi se acordã 50%, 75% sau
100% din punctajul cuvenit titularului, dupã cum sunt în
platã 1, 2, 3 sau mai mulþi urmaºi;
e) se comparã punctajul mediu anual calculat conform
prevederilor lit. b), c) ºi d) cu punctajul mediu anual rezultat ca urmare a aplicãrii art. 180 alin. (2) din Legea
nr. 19/2000, cu modificãrile ulterioare, la data de 1 aprilie
2001;
f) în situaþia în care punctajul mediu anual calculat conform prevederilor lit. b), c) ºi d) este mai mic decât punctajul mediu anual stabilit conform prevederilor art. 180
alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificãrile ulterioare, se
menþine punctajul mediu anual calculat la 1 aprilie 2001;
g) în situaþia în care punctajul mediu anual calculat conform prevederilor lit. b), c) ºi d) este mai mare decât punctajul mediu anual stabilit potrivit art. 180 alin. (2) din Legea
nr. 19/2000, cu modificãrile ulterioare, pensionarului i se
stabileºte un punctaj suplimentar egal cu diferenþa dintre
acestea, care i se acordã prin recorelare;
h) din punctajul suplimentar stabilit conform prevederilor
lit. g) în prima etapã de recolerare se acordã 12,5%.
Art. 8. Ñ La stabilirea numãrului suplimentar de puncte
se utilizeazã cinci zecimale.
Art. 9. Ñ (1) Cuantumul pensiilor recorelate se determinã prin înmulþirea punctajului mediu anual stabilit conform art. 4 ºi 7 cu valoarea unui punct de pensie.
(2) Cuantumul pensiei stabilit conform prevederilor
alin. (1) se majoreazã cu suma corespunzãtoare contribuþiei
pentru asigurãrile sociale de sãnãtate, datoratã potrivit legii.
(3) La determinarea cuantumurilor pensiei, conform prevederilor alin. (1) ºi (2), fracþiunile de leu se întregesc la
un leu în favoarea pensionarilor.
Art. 10. Ñ Sumele rezultate în urma aplicãrii mãsurii de
recolare, prevãzutã de prezenta hotãrâre, se suportã din
bugetul asigurãrilor sociale de stat.
Art. 11. Ñ Anexele nr. 1 ºi 2 fac parte integrantã din
prezenta hotãrâre.
Art. 12. Ñ În aplicarea prezentei hotãrâri Ministerul
Muncii ºi Solidaritãþii Sociale poate emite norme metodologice.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul muncii ºi solidaritãþii sociale,
Marian Sârbu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 27 decembrie 2001.
Nr. 1.315.
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Numãrul suplimentar de puncte pentru pensionarii de limitã de vârstã ºi vechime integralã

ANEXA Nr. 1
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Numãrul suplimentar de puncte pentru pensionarii urmaºi

ANEXA Nr. 2
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiþii
”Reabilitarea ºi extinderea reþelelor de canalizare ºi a staþiei de epurare din municipiul FocºaniÒ,
judeþul Vrancea, cuprins în Programul ISPA
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 16 alin. (8) din Legea nr. 189/1998 privind
finanþele publice locale, cu modificãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investiþii pentru mãsura ISPA ”Reabilitarea
reþelei de canalizare ºi a staþiei de epurare a apelor uzate
în FocºaniÒ, judeþul Vrancea, prevãzuþi în anexa*) care face
parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la
art. 1 se va face din bugetul mãsurii ISPA ”Reabilitarea
reþelei de canalizare ºi a staþiei de epurare a apelor uzate
în FocºaniÒ, din care 75% reprezintã asistenþa financiarã
nerambursabilã ISPA, iar 25% reprezintã cofinanþare
dintr-un împrumut de la Banca Europeanã de Investiþii.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
p. Ministrul lucrãrilor publice,
transporturilor ºi locuinþei,
Ion ªelaru,
secretar de stat
Bucureºti, 27 decembrie 2001.
Nr. 1.322.
*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.
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