Anul XIV Ñ Nr. 239

PARTEA

I

LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE

Marþi, 9 aprilie 2002

SUMAR
Nr.

Pagina

3.

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
315.

Ñ Hotãrâre pentru modificarea ºi completarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 268/2001 privind privatizarea societãþilor comerciale ce deþin în administrare terenuri proprietate
publicã ºi privatã a statului cu destinaþie agricolã
ºi înfiinþarea Agenþiei Domeniilor Statului, aprobate
prin Hotãrârea Guvernului nr. 626/2001..................

4.
1Ð4

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
2.

Ñ Ordin al ministrului Autoritãþii pentru Privatizare
ºi Administrarea Participaþiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specialã la
Societatea Comercialã ”ICPPAMÒÑS.A. Baloteºti.....

HOTÃRÂRI

ALE

Nr.

5.

5

Pagina
Ñ Ordin al ministrului Autoritãþii pentru Privatizare
ºi Administrarea Participaþiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specialã la
Societatea Comercialã ”RepublicaÒ Ñ S.A. Bucureºti

5Ð6

Ñ Ordin al ministrului Autoritãþii pentru Privatizare
ºi Administrarea Participaþiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specialã la
Societatea Comercialã ”VerachimÒÑS.A. Giurgiu ....

6Ð7

Ñ Ordin al ministrului Autoritãþii pentru Privatizare
ºi Administrarea Participaþiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specialã la unele
societãþi comerciale aflate în proces de privatizare

7Ð8

GUVERNULUI
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea ºi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001
privind privatizarea societãþilor comerciale ce deþin în administrare terenuri proprietate publicã
ºi privatã a statului cu destinaþie agricolã ºi înfiinþarea Agenþiei Domeniilor Statului,
aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 626/2001
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. I. Ñ Normele metodologice de aplicare a Legii
nr. 268/2001 privind privatizarea societãþilor comerciale ce
deþin în administrare terenuri proprietate publicã ºi privatã a
statului cu destinaþie agricolã ºi înfiinþarea Agenþiei
Domeniilor Statului, aprobate prin Hotãrârea Guvernului
nr. 626/2001, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 390 din 17 iulie 2001, se modificã ºi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. Articolul 13 alineatul (2) litera b) va avea urmãtorul
cuprins:

”b) venituri din încasarea redevenþei conform contractelor
de concesionare a terenurilor, inclusiv sumele rezultate din
compensarea debitelor reprezentând redevenþã datoratã ºi
neachitatã la termen de concesionarii terenurilor agricole,
cu sumele cuvenite acestora cu titlu de susþinere financiarã
a agriculturii de cãtre stat, prevãzutã anual cu aceastã destinaþie în bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi
Pãdurilor, compensare ce se efectueazã de Ministerul
Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor ºi de Agenþia
Domeniilor Statului, potrivit regulamentului de compensare
prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezentele
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norme metodologice, precum ºi venituri din încasarea redevenþei conform contractelor de concesionare a bunurilor,
activitãþilor ºi serviciilor;Ò
2. Normele metodologice se completeazã cu anexa la
prezenta hotãrâre.
Art. II. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 626/2001 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii

nr. 268/2001 privind privatizarea societãþilor comerciale ce
deþin în administrare terenuri proprietate publicã ºi privatã a
statului cu destinaþie agricolã ºi înfiinþarea Agenþiei
Domeniilor Statului, cu modificãrile aduse prin prezenta
hotãrâre, va fi republicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Ilie Sârbu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 4 aprilie 2002.
Nr. 315.
ANEXÃ
la normele metodologice

REGULAMENT
de compensare a debitelor reprezentând redevenþã datoratã ºi neachitatã la termen
de concesionarii terenurilor agricole, cu sumele cuvenite acestora cu titlu de susþinere financiarã
a agriculturii de cãtre stat, prevãzutã anual cu aceastã destinaþie în bugetul Ministerului Agriculturii,
Alimentaþiei ºi Pãdurilor
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale
Art. 1. Ñ Prezentul regulament stabileºte modul de aplicare a prevederilor art. 6 alin. (4) din Legea nr. 268/2001
privind privatizarea societãþilor comerciale ce deþin în administrare terenuri proprietate publicã ºi privatã a statului cu
destinaþie agricolã ºi înfiinþarea Agenþiei Domeniilor Statului,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Art. 2. Ñ În sensul prezentului regulament, urmãtorii termeni se definesc astfel:
a) Minister Ñ Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi
Pãdurilor;
b) Agenþie Ñ Agenþia Domeniilor Statului, inclusiv filialele judeþene ale acesteia;
c) direcþia agricolã Ñ direcþia generalã pentru agriculturã
ºi industrie alimentarã judeþeanã, respectiv a municipiului
Bucureºti, dupã caz;
d) concesionar Ñ persoana fizicã sau juridicã, românã
sau strãinã, asociaþii familiale, societãþi agricole, asociaþii
agricole, asociaþii ale salariaþilor (PAS), parte în contractul
de concesiune a terenurilor proprietate publicã sau privatã
a statului, aflate în administrarea Agenþiei Domeniilor
Statului;
e) redevenþã Ñ obligaþia concesionarului, exprimatã în
lei, faþã de Agenþia Domeniilor Statului în calitatea sa de
concedent, obligaþie ce ia naºtere o datã cu semnarea
contractului de concesiune;
f) convenþie Ñ convenþia de compensare a obligaþiilor
de platã reprezentând redevenþe datorate ºi neachitate la
termen de cãtre concesionari, cu sumele cuvenite acestora
cu titlu de susþinere financiarã a agriculturii de cãtre stat, al
cãrei model este prevãzut în anexa nr. 1 la prezentul
regulament;
g) data încheierii convenþiei Ñ data la care convenþia de
compensare a fost înscrisã în Registrul de evidenþã a
convenþiilor de compensare;
h) susþinere financiarã Ñ orice sumã cuvenitã solicitantului cu titlu de susþinere financiarã a agriculturii de cãtre
stat, prevãzutã anual cu aceastã destinaþie în bugetul
Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor;
i) registru Ñ Registrul de evidenþã a convenþiilor de
compensare a obligaþiilor de platã reprezentând redevenþe

datorate ºi neachitate la termen de cãtre concesionari, cu
sumele cuvenite acestora cu titlu de susþinere financiarã a
agriculturii de cãtre stat, completat de Ministerul Agriculturii,
Alimentaþiei ºi Pãdurilor Ñ Direcþia generalã buget finanþe,
respectiv de direcþiile agricole;
j) suma compensatã Ñ suma obþinutã în urma comparãrii valorii debitului reprezentând redevenþa datoratã ºi
neachitatã la termen, cu suma aprobatã cu titlu de
susþinere financiarã de la bugetul de stat, sumã ce nu
poate depãºi valoarea debitului menþionat.
Art. 3. Ñ (1) Sumele reprezentând redevenþe datorate
ºi neachitate la termen de cãtre concesionarii terenurilor
agricole proprietate publicã sau privatã a statului, aflate în
administrarea Agenþiei, vor fi compensate cu sumele cuvenite acestora cu titlu de susþinere financiarã a agriculturii
de cãtre stat, prevãzute anual cu aceastã destinaþie în
bugetul Ministerului.
(2) Prin sume reprezentând redevenþe datorate ºi neachitate la termen se înþelege acele sume calculate pe baza
clauzelor contractului de concesiune încheiat între concesionar ºi Agenþie, debite înregistrate în contabilitate ºi care nu
au fost achitate pânã la data încheierii convenþiei.
(3) Documentul prin care se realizeazã operaþiunea de
compensare a sumelor reprezentând redevenþe datorate ºi
neachitate la termen ºi pe baza cãruia se înregistreazã
aceastã operaþiune în contabilitatea Ministerului, direcþiilor
agricole, Agenþiei ºi concesionarului este convenþia.
(4) Sumele cu titlu de susþinere financiarã a agriculturii,
acordate de stat, vor fi utilizate pentru acoperirea redevenþelor datorate ºi neachitate la termen.
CAPITOLUL II
Compensarea obligaþiilor de platã reprezentând
redevenþe datorate ºi neachitate la termen de cãtre
concesionari, cu sumele cuvenite acestora cu titlu
de susþinere financiarã a agriculturii de cãtre stat
Art. 4. Ñ Sumele ce vor fi compensate trebuie sã fie
certe ºi exigibile la data încheierii convenþiei.
Art. 5. Ñ Suma compensatã aprobatã în convenþie nu
poate depãºi valoarea sumelor cuvenite de la bugetul de
stat concesionarilor, cu titlu de susþinere financiarã.
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cu debitele ce reprezintã redevenþa datoratã ºi neachitatã
ºi completeazã pct. 1.1 din convenþie, propunând ordonatorului principal/secundar de credite suma ce face obiectul
compensãrii.
d) În urma aprobãrii de cãtre ordonatorul principal/
secundar de credite convenþia va fi înscrisã în registru ºi
transmisã: un exemplar Agenþiei, un exemplar solicitantului
de sprijin financiar, iar al treilea exemplar rãmâne la
Minister, la Direcþia generalã buget finanþe, respectiv la
direcþiile agricole.
e) Ministerul, prin Direcþia generalã buget finanþe, respectiv prin direcþiile agricole, în baza convenþiei aprobate,
vireazã cu ordin de platã la Agenþie suma compensatã.
(2) Toate exemplarele vor fi emise ºi vor circula în original.
Art. 7. Ñ Convenþia va fi înregistratã în contabilitatea
Ministerului, respectiv a direcþiilor agricole, a Agenþiei ºi a
concesionarului numai dupã înscrierea acesteia în registru.

Art. 6. Ñ (1) Convenþia se încheie în 3 exemplare atât
pentru cazul în care plata sprijinului financiar se face de
cãtre Minister, prin Direcþia generalã buget finanþe, în calitate de ordonator principal de credite, precum ºi în cazul
în care plata sprijinului financiar se face de cãtre direcþia
agricolã, în calitate de ordonator secundar de credite. În
acest caz etapele ce trebuie urmate sunt urmãtoarele:
a) Dupã aprobarea sprijinului financiar Ministerul, prin
Direcþia generalã buget finanþe, respectiv direcþiile agricole,
emite situaþii cu beneficiarii de susþinere financiarã (în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor nr. 34/2002) ºi le înainteazã Agenþiei
în vederea comunicãrii, pentru fiecare caz, a debitelor
reprezentând redevenþã datoratã ºi neachitatã la termen
(conform anexei nr. 2 la prezentul regulament).
b) În termen de 5 zile lucrãtoare de la primire Agenþia
are obligaþia sã remitã Ministerului Ñ Direcþia generalã
buget finanþe, respectiv direcþiilor agricole, certificarea existenþei ºi valorii debitului sau a inexistenþei acestuia, prin
semnãturã autorizatã pe acelaºi document, la care va
anexa convenþia, pentru fiecare concesionar debitor,
înscriind la pct. 2.1 din aceasta suma reprezentând redevenþa datoratã ºi neachitatã la termen.
c) Ministerul, prin Direcþia generalã buget finanþe, respectiv prin direcþiile agricole, analizeazã sumele înscrise de
Agenþie în situaþii, diminueazã plãþile cuvenite beneficiarilor

CAPITOLUL III
Reflectarea în contabilitate a operaþiunilor de compensare
Art. 8. Ñ Instituþiile publice ºi agenþii economici implicaþi
în acþiunea de compensare prevãzutã de prezentul regulament înregistreazã operaþiunile efectuate, dupã cum
urmeazã:

a) În contabilitatea Ministerului, respectiv a direcþiilor agricole, sumele virate Agenþiei, reprezentând drepturi cuvenite
concesionarului cu titlu de susþinere financiarã a agriculturii de cãtre stat, în contul redevenþei datorate ºi neachitate la
termen de concesionar:
410
=
700
”Cheltuielile instituþiei publice finanþate
”Finanþarea de la buget capitol,
de la buget capitol, subcapitol, titlu,
subcapitol, titlu,
articol, alineatÒ
alineatÒ
b) În contabilitatea Agenþiei operaþiunea de stingere a obligaþiei concesionarului faþã de aceasta, reprezentând
sumele virate de Minister, respectiv de direcþiile agricole, cu titlu de susþinere financiarã a agriculturii de cãtre stat, în
contul redevenþei datorate ºi neachitate la termen, înregistrarea veniturilor extrabugetare ºi alimentarea Fondului de
dezvoltare a agriculturii româneºti:
1. constituirea debitelor din redevenþe datorate ºi neachitate
220
=
531
”DebitoriÒ/analitice distincte
”Venituri de realizatÒ
pe debitori
2. stingerea debitelor din redevenþe neîncasate, ca urmare a virãrii de cãtre Minister, respectiv de direcþiile agricole,
a sumelor cuvenite concesionarului cu titlu de susþinere financiarã a agriculturii
120
=
220
”Disponibil al instituþiei publice finanþate
”DebitoriÒ/analitice
din venituri extrabugetareÒ
distincte pe debitori
3. înregistrarea veniturilor extrabugetare
531
=
520
”Venituri de realizatÒ
”Veniturile extrabugetare
ale instituþiei publiceÒ
4. vãrsãminte la Fondul de dezvoltare a agriculturii româneºti
420
=
120
”Cheltuielile instituþiei publice finanþate
”Disponibil al instituþiei publice finanþate
din venituri extrabugetareÒ
din venituri extrabugetareÒ
c) În contabilitatea concesionarului operaþiunea de compensare a obligaþiei acestuia faþã de Agenþie, reprezentând
redevenþa datoratã ºi neachitatã la termen ºi sumele de încasat reprezentând susþinere financiarã, se evidenþiazã astfel:
1. înregistrarea în contabilitate a redevenþei de plãtit de cãtre concesionar, conform contractului
612
=
447
”Cheltuieli cu redevenþele, locaþiile
”Fonduri speciale Ñ taxe ºi
de gestiune ºi chiriileÒ
vãrsãminte asimilateÒ
2. înregistrarea sumelor de încasat reprezentând susþinere financiarã
445
”SubvenþiiÒ

=

741
”Venituri din subvenþii de exploatareÒ
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3. compensarea redevenþei de plãtit cu sumele de încasat
447
”Fonduri speciale Ñ taxe
ºi vãrsãminte asimilateÒ

=

445
”SubvenþiiÒ

CAPITOLUL IV
Dispoziþii finale
Art. 9. Ñ Anexele nr. 1 ºi 2 fac parte integrantã din prezentul regulament.
ANEXA Nr. 1
la regulament

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR
DIRECÞIA GENERALÃ É.............................................
Sediul É.....................................................................
Codul fiscal É...........................................................
Se aprobã
pentru suma de .........................................É lei
Ordonatorul principal/secundar de credite,
............................................É
C O N V E N Þ I A Nr. É/É

de compensare a obligaþiilor de platã reprezentând redevenþe datorate ºi neachitate la termen
de cãtre concesionarii terenurilor agricole aflate în administrarea Agenþiei Domeniilor Statului
cu sumele cuvenite acestora cu titlu de susþinere financiarã a agriculturii de cãtre stat, în conformitate
cu prevederile art. 6 alin. (4) din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societãþilor comerciale ce deþin
în administrare terenuri proprietate publicã ºi privatã a statului cu destinaþie agricolã
ºi înfiinþarea Agenþiei Domeniilor Statului, astfel cum a fost completatã prin Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 1/2002 pentru .........................É*)
Suma
Ñ lei Ñ

Explicaþii

1. Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor
1.1. Suma propusã pentru compensare
Director general,
É..........................

Director economic,
...........................É

2. Agenþia Domeniilor Statului
2.1. Suma reprezentând redevenþa datoratã ºi neachitatã la termen
Confirmãm realitatea ºi exactitatea datelor înscrise.
Director general,
É..........................

Director economic,
...........................É

*) În calitate de concesionar.
ANEXA Nr. 2
la regulament

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR
DIRECÞIA GENERALÃ É.............................................
Sediul É.....................................................................
Codul fiscal É...........................................................
SITUAÞIA

cuprinzând beneficiarii sumelor reprezentând susþinerea financiarã a agriculturii de cãtre stat

Nr.
crt.

Denumirea beneficiarului
de susþinere financiarã a agriculturii
de cãtre stat

Suma cuvenitã
reprezentând susþinerea financiarã
a statului, în baza ..............
(temei legal)

Debite din redevenþe
datorate ºi neachitate
la data de.............

0

1

2

3

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

Debite confirmate de:
Agenþia Domeniilor Statului sau filialele judeþene
ale acesteia (persoane autorizate)
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ACTE
ALE

ALE

ORGANELOR

ADMINISTRAÞIEI

DE

5

SPECIALITATE

PUBLICE

CENTRALE

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE
ªI ADMINISTRAREA PARTICIPAÞIILOR STATULUI

ORDIN
privind instituirea procedurii de administrare specialã la Societatea Comercialã ”ICPPAMÒ Ñ S.A.
Baloteºti
Ministrul Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului,
în temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele mãsuri pentru accelerarea privatizãrii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, ºi ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de
organizare ºi funcþionare a Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului, aprobat prin Hotãrârea
Guvernului nr. 678/2001, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,
în vederea stabilirii modului de administrare ºi gestionare, precum ºi a mãsurilor ce trebuie luate pentru
accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercialã ”ICPPAMÒ Ñ S.A. Baloteºti,
emite prezentul ordin.
Art. 1. Ñ Se instituie procedura de administrare specialã în perioada de privatizare la Societatea Comercialã
”ICPPAMÒ Ñ S.A. Baloteºti, denumitã în continuare societate comercialã, cu sediul în localitatea Baloteºti,
ºos. BucureºtiÑPloieºti km 22, judeþul Ilfov, înmatriculatã
la Oficiul registrului comerþului sub nr. J 40/185/1991,
începând cu data de 10 aprilie 2002.
Art. 2. Ñ (1) Pe durata administrãrii speciale în perioada privatizãrii administratorul special are atribuþiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritãþii
pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului.
(2) Conþinutul mandatului prevãzut la alin. (1) va
cuprinde în principal, dar fãrã a se limita la acestea,
urmãtoarele atribuþii:
a) luarea unor mãsuri de administrare ºi gestionare a
societãþii comerciale, cu accent pe:
Ñ situaþia îndeplinirii principalilor indicatori economicofinanciari ºi de performanþã;
Ñ identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;
Ñ inventarierea datoriilor societãþii comerciale, precum ºi
a plãþilor restante, în structura lor;
Ñ inventarierea creanþelor pe care societatea comercialã
le are de recuperat;

Ñ cunoaºterea situaþiei litigiilor care greveazã asupra
societãþii comerciale;
Ñ inventarierea activelor ce pot fi revendicate;
b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specialã în perioada de privatizare, în vederea neînceperii de cãtre aceºtia a oricãror
mãsuri de executare silitã împotriva societãþii comerciale;
c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului
Finanþelor Publice, pentru bugetul de stat, ºi ale celorlalte
ministere ºi instituþii, pentru bugetul asigurãrilor sociale de
stat, bugetele fondurilor speciale, precum ºi ale autoritãþilor
administraþiei publice locale, pentru bugetele locale, de a
elibera certificatele de obligaþii bugetare pentru datoriile
bugetare acumulate pânã la data de 31 decembrie 2001;
d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea
graficelor de reeºalonare a datoriilor restante, respectarea
acestora ºi efectuarea plãþilor facturilor curente;
e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor mãsuri pentru întãrirea acesteia.
Art. 3. Ñ Procedura de administrare specialã în perioada de privatizare înceteazã la data transferului dreptului
de proprietate asupra acþiunilor, în situaþia privatizãrii
societãþii comerciale, sau la data stabilitã prin ordin al
ministrului Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea
Participaþiilor Statului.

Ministrul Autoritãþii pentru Privatizare
ºi Administrarea Participaþiilor Statului,
Ovidiu Tiberiu Muºetescu
Bucureºti, 8 aprilie 2002.
Nr. 2.
AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE
ªI ADMINISTRAREA PARTICIPAÞIILOR STATULUI

ORDIN
privind instituirea procedurii de administrare specialã la Societatea Comercialã ”RepublicaÒ Ñ S.A.
Bucureºti
Ministrul Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului,
în temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele mãsuri pentru accelerarea privatizãrii,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, ºi ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul
de organizare ºi funcþionare a Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului, aprobat prin Hotãrârea
Guvernului nr. 678/2001, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,
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în vederea stabilirii modului de administrare ºi gestionare, precum ºi a mãsurilor ce trebuie luate pentru
accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercialã ”RepublicaÒ Ñ S.A. Bucureºti,
emite prezentul ordin.
Art. 1. Ñ Se instituie procedura de administrare
specialã în perioada de privatizare la Societatea Comercialã
”RepublicaÒ Ñ S.A. Bucureºti, denumitã în continuare
societate comercialã, cu sediul în municipiul Bucureºti,
bd. Basarabia nr. 256, sectorul 3, înmatriculatã la Oficiul
registrului comerþului sub nr. J 40/548/1991, începând cu
data de 10 aprilie 2002.
Art. 2. Ñ (1) Pe durata administrãrii speciale în perioada privatizãrii administratorul special are atribuþiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritãþii
pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului.
(2) Conþinutul mandatului prevãzut la alin. (1) va
cuprinde în principal, dar fãrã a se limita la acestea,
urmãtoarele atribuþii:
a) luarea unor mãsuri de administrare ºi gestionare a
societãþii comerciale, cu accent pe:
Ñ situaþia îndeplinirii principalilor indicatori economicofinanciari ºi de performanþã;
Ñ identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;
Ñ inventarierea datoriilor societãþii comerciale, precum ºi
a plãþilor restante, în structura lor;
Ñ inventarierea creanþelor pe care societatea comercialã
le are de recuperat;

Ñ cunoaºterea situaþiei litigiilor care greveazã asupra
societãþii comerciale;
Ñ inventarierea activelor ce pot fi revendicate;
b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specialã în perioada de privatizare, în vederea neînceperii de cãtre aceºtia a oricãror
mãsuri de executare silitã împotriva societãþii comerciale;
c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului
Finanþelor Publice, pentru bugetul de stat, ºi ale celorlalte
ministere ºi instituþii, pentru bugetul asigurãrilor sociale de
stat, bugetele fondurilor speciale, precum ºi ale autoritãþilor
administraþiei publice locale, pentru bugetele locale, de a
elibera certificatele de obligaþii bugetare pentru datoriile
bugetare acumulate pânã la data de 31 decembrie 2001;
d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea
graficelor de reeºalonare a datoriilor restante, respectarea
acestora ºi efectuarea plãþilor facturilor curente;
e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor mãsuri pentru întãrirea acesteia.
Art. 3. Ñ Procedura de administrare specialã în perioada de privatizare înceteazã la data transferului dreptului
de proprietate asupra acþiunilor, în situaþia privatizãrii
societãþii comerciale, sau la data stabilitã prin ordin al
ministrului Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea
Participaþiilor Statului.

Ministrul Autoritãþii pentru Privatizare
ºi Administrarea Participaþiilor Statului,
Ovidiu Tiberiu Muºetescu
Bucureºti, 8 aprilie 2002.
Nr. 3.
AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE
ªI ADMINISTRAREA PARTICIPAÞIILOR STATULUI

ORDIN
privind instituirea procedurii de administrare specialã la Societatea Comercialã ”VerachimÒ Ñ S.A.
Giurgiu
Ministrul Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului,
în temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele mãsuri pentru accelerarea privatizãrii,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, ºi ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul
de organizare ºi funcþionare a Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului, aprobat prin Hotãrârea
Guvernului nr. 678/2001, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,
în vederea stabilirii modului de administrare ºi gestionare, precum ºi a mãsurilor ce trebuie luate pentru
accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercialã ”VerachimÒ Ñ S.A. Giurgiu,
emite prezentul ordin.
Art. 1. Ñ Se instituie procedura de administrare specialã în perioada de privatizare la Societatea Comercialã
”VerachimÒ Ñ S.A. Giurgiu, denumitã în continuare
societate comercialã, cu sediul în municipiul Giurgiu,
ªos. Sloboziei km 4, judeþul Giurgiu, înmatriculatã la Oficiul
registrului comerþului sub nr. J 52/534/1991, începând cu
data de 10 aprilie 2002.
Art. 2. Ñ (1) Pe durata administrãrii speciale în perioada privatizãrii administratorul special are atribuþiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritãþii
pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului.
(2) Conþinutul mandatului prevãzut la alin. (1) va
cuprinde în principal, dar fãrã a se limita la acestea,
urmãtoarele atribuþii:
a) luarea unor mãsuri de administrare ºi gestionare a
societãþii comerciale, cu accent pe:

Ñ situaþia îndeplinirii principalilor indicatori economicofinanciari ºi de performanþã;
Ñ identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;
Ñ inventarierea datoriilor societãþii comerciale, precum ºi
a plãþilor restante, în structura lor;
Ñ inventarierea creanþelor pe care societatea comercialã
le are de recuperat;
Ñ cunoaºterea situaþiei litigiilor care greveazã asupra
societãþii comerciale;
Ñ inventarierea activelor ce pot fi revendicate;
b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specialã în perioada de privatizare, în vederea neînceperii de cãtre aceºtia a oricãror
mãsuri de executare silitã împotriva societãþii comerciale;
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c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului
Finanþelor Publice, pentru bugetul de stat, ºi ale celorlalte
ministere ºi instituþii, pentru bugetul asigurãrilor sociale de
stat, bugetele fondurilor speciale, precum ºi ale autoritãþilor
administraþiei publice locale, pentru bugetele locale, de a
elibera certificatele de obligaþii bugetare pentru datoriile
bugetare acumulate pânã la data de 31 decembrie 2001;
d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea
graficelor de reeºalonare a datoriilor restante, respectarea
acestora ºi efectuarea plãþilor facturilor curente;
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e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor mãsuri pentru întãrirea acesteia.
Art. 3. Ñ Procedura de administrare specialã în perioada de privatizare înceteazã la data transferului dreptului
de proprietate asupra acþiunilor, în situaþia privatizãrii
societãþii comerciale, sau la data stabilitã prin ordin al
ministrului Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea
Participaþiilor Statului.

Ministrul Autoritãþii pentru Privatizare
ºi Administrarea Participaþiilor Statului,
Ovidiu Tiberiu Muºetescu
Bucureºti, 8 aprilie 2002.
Nr. 4.

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE
ªI ADMINISTRAREA PARTICIPAÞIILOR STATULUI

ORDIN
privind instituirea procedurii de administrare specialã la unele societãþi comerciale
aflate în proces de privatizare
Ministrul Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului,
în temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 137/2002 privind unele mãsuri pentru accelerarea privatizãrii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, ºi ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de
organizare ºi funcþionare a Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului, aprobat prin Hotãrârea
Guvernului nr. 678/2001, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,
în vederea stabilirii modului de administrare ºi gestionare, precum ºi a mãsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la societãþile comerciale prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin,
emite prezentul ordin.
Art. 1. Ñ Se instituie procedura de administrare specialã în perioada de privatizare la societãþile comerciale
prevãzute în anexã, denumite în continuare societãþi comerciale, începând cu data de 10 aprilie 2002.
Art. 2. Ñ (1) Pe durata administrãrii speciale în perioada privatizãrii administratorul special are atribuþiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritãþii
pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului.
(2) Conþinutul mandatului prevãzut la alin. (1) va
cuprinde în principal, dar fãrã a se limita la acestea,
urmãtoarele atribuþii:
a) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specialã în perioda de privatizare, în vederea neînceperii de cãtre aceºtia a oricãror
mãsuri de executare silitã împotriva societãþilor comerciale;
b) notificarea creditorilor bugetari pentru ridicarea tuturor
sarcinilor care greveazã activele ce vor fi vândute, externalizate prin divizare sau transferate;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului
Finanþelor Publice, pentru bugetul de stat, ºi ale celorlalte
ministere ºi instituþii, pentru bugetul asigurãrilor sociale de
stat, bugetele fondurilor speciale, precum ºi ale autoritãþilor
administraþiei publice locale, pentru bugetele locale, de a
elibera certificatele de obligaþii bugetare pentru datoriile
bugetare acumulate pânã la data de 31 decembrie 2001;
d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea
graficelor de reeºalonare a datoriilor restante, respectarea
acestora ºi efectuarea plãþilor facturilor curente;
e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor mãsuri pentru întãrirea acesteia.
Art. 3. Ñ Procedura de administrare specialã în perioada de privatizare înceteazã la data transferului dreptului
de proprietate asupra acþiunilor, în situaþia privatizãrii
societãþilor comerciale, sau la data stabilitã prin ordin al
ministrului Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea
Participaþiilor Statului.

Ministrul Autoritãþii pentru Privatizare
ºi Administrarea Participaþiilor Statului,
Ovidiu Tiberiu Muºetescu
Bucureºti, 8 aprilie 2002.
Nr. 5.
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ANEXÃ
LISTA

societãþilor comerciale aflate în proces de privatizare

Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Denumirea
societãþii comerciale

Adresa sediului social

ROMVAG Ñ S.A. Caracal
MECANICA Ñ S.A. Negreºti-Oaº
IUG Ñ S.A. Craiova
MOLDOSIN Ñ S.A. Vaslui
UZINELE SODICE GOVORA Ñ S.A.
Râmnicu Vâlcea
BIOSIN Ñ S.A. Calafat
ARO Ñ S.A. Câmpulung
RULMENTUL Ñ S.A. Braºov
ROFEP Ñ S.A. Urziceni
LUGOMET Ñ S.A. Lugoj
FORTUS Ñ S.A. Iaºi
ROCAR Ñ S.A. Bucureºti
COS Ñ S.A. Târgoviºte
NICOLINA Ñ S.A. Iaºi
TRACTORUL Ñ S.A. Braºov
INDUSTRIA SÂRMEI Ñ S.A. Câmpia Turzii
SUBANSAMBLE AUTO Ñ S.A.
Sfântu Gheorghe
NITRAMONIA Ñ S.A. Fãgãraº
CELHART DONARIS Ñ S.A. Brãila
NECTAR Ñ S.A. Paºcani
ABROM Ñ S.A. Bârlad
AVICOLA Ñ S.A. Iaºi
CHIMCOMPLEX Ñ S.A. Borzeºti
IASITEX Ñ S.A. Iaºi
GEROM Ñ S.A. Buzãu
MAT Ñ S.A. Craiova
CET Ñ S.A. Govora
ROSTRAMO Ñ S.A. Târgu Jiu
FORAJ SONDE TÂRGU CÃRBUNEªTI Ñ S.A.
Târgu Cãrbuneºti
BRAFOR Ñ S.A. Braºov
RULMENÞI Ñ S.A. Slatina
CORAPET Ñ S.A. Corabia

Nr. de
înregistrare la Oficiul
registrului comerþului

Municipiul Caracal, str. 1 Decembrie 1918 nr. 146, judeþul Olt
Oraºul Negreºti-Oaº, Str. Victoriei nr. 5, judeþul Satu Mare
Municipiul Craiova, Str. Tehnicii nr. 1, judeþul Olt
Municipiul Vaslui, Str. Bacãului nr. 2, judeþul Vaslui
Municipiul Râmnicu Vâlcea, Str. Uzinei nr. 2, judeþul Vâlcea

J
J
J
J
J

28/138/1991
30/8/1991
16/49/1991
37/7/1991
38/250/1991

Municipiul Calafat, Platforma Industrialã nr. 1, judeþul Dolj
Municipiul Câmpulung, str. Traian nr. 223, judeþul Argeº
Municipiul Braºov, str. 13 Decembrie nr. 96, judeþul Braºov
Municipiul Urziceni, ºos. BucureºtiÑBuzãu DN2 km 57,5,
judeþul Ialomiþa
Municipiul Lugoj, Str. Timiºoarei nr. 139, judeþul Timiº
Municipiul Iaºi, bd. Poitiers nr. 10, judeþul Iaºi
Municipiul Bucureºti, str. Ostrov nr. 3, sectorul 5
Municipiul Târgoviºte, ºos. Gãeºti nr. 9Ñ11, judeþul Dâmboviþa
Municipiul Iaºi, str. Mitropolit Varlaam nr. 54, judeþul Iaºi
Municipiul Braºov, Str. Turnului nr. 5, judeþul Braºov
Municipiul Câmpia Turzii, Str. Laminoriºtilor nr. 145, judeþul Cluj
Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Lt. Paius David nr. 9,
judeþul Covasna
Municipiul Fãgãraº, str. Ileni nr. 1, judeþul Braºov
Municipiul Brãila, ºos. BrãilaÑViziru km 10, judeþul Brãila
Municipiul Paºcani, Str. Grãdiniþei nr. 1, judeþul Iaºi
Municipiul Bârlad, str. Cãpitan Grigore Ignat nr. 3, judeþul Vaslui
Municipiul Iaºi, ºos. IaºiÐTârgu Frumos km 10, judeþul Iaºi
Municipiul Oneºti, Str. Industriilor nr. 3, judeþul Bacãu
Municipiul Iaºi, Str. Primãverii nr. 2, judeþul Iaºi
Municipiul Buzãu, Aleea Industriilor nr. 1Ñ3, judeþul Buzãu
Municipiul Craiova, Str. Lãpuºului nr. 7, judeþul Craiova
Municipiul Râmnicu Vâlcea, Str. Uzinei nr. 2, judeþul Vâlcea
Municipiul Târgu Jiu, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 354, judeþul Gorj
Oraºul Târgu Cãrbuneºti, Str. Trandafirilor, judeþul Gorj

J
J
J
J

16/225/1991
3/37/1991
8/10/1991
21/105/1991

J
J
J
J
J
J
J
J

35/258/1991
22/683/1991
40/300/1991
15/284/1991
22/852/1991
8/16/1991
12/67/1991
14/318/1997

J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J

8/72/1991
9/6/1990
22/324/1991
37/21/1991
22/353/1991
4/493/1991
22/255/1991
10/601/1991
16/26/1991
38/683/1997
18/59/1991
18/1219/1992

Municipiul Braºov, str. Appolonia Hirsher nr. 5, judeþul Braºov
Municipiul Slatina, str. Piteºti nr. 110Ñ112, judeþul Olt
Oraºul Corabia, str. Traian nr. 57, judeþul Olt

J 8/1356/1994
J 28/46/1991
J 28/239/1991
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