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GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind modificarea ºi completarea Hotãrârii Guvernului nr. 766/1997
pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcþii
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. I. Ñ Anexa nr. 5 ”Regulament privind agrementul
tehnic pentru produse, procedee ºi echipamente noi în construcþiiÒ la Hotãrârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcþii,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352
din 10 decembrie 1997, se modificã ºi se completeazã
dupã cum urmeazã:
1. Articolul 1 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 1. Ñ Agrementul tehnic este aprecierea tehnicã
favorabilã, concretizatã într-un document scris, asupra

aptitudinii de utilizare, în conformitate cu cerinþele legii
calitãþii în construcþii, a unor noi produse, procedee sau
echipamente, denumite în continuare produse, pentru care
nu existã ºi nu pot fi încã elaborate standarde naþionale
sau alte reglementãri tehnice oficiale sau pentru care existã
astfel de standarde ºi reglementãri, dar produsele nu se
încadreazã în cerinþele acestora, diferenþa influenþând una
dintre cerinþele prevãzute la art. 5 din Legea nr. 10/1995
privind calitatea în construcþii.Ò
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2. Articolul 6 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 6. Ñ Elaboratorii agrementelor tehnice rãspund de
exactitatea datelor înscrise în agrementul tehnic ºi de
încercãrile sau testele care au stat la baza acestor date.
Agrementele tehnice nu îi absolvã pe furnizori ºi/sau pe
utilizatori de responsabilitãþile ce le revin conform reglementãrilor legale în vigoare.Ò
3. Alineatul 2 al articolului 17 va avea urmãtorul
cuprins:
”Grupele specializate sunt alcãtuite din specialiºti din
domeniul de specialitate aferent. Aceste grupe funcþioneazã
în cadrul organismelor de agrement tehnic, care sunt
unitãþi de cercetare-proiectare sau alte unitãþi cu profil similar, atestate de Comisia Naþionalã de Agrement Tehnic în
Construcþii, pentru domeniile de specialitate corespunzãtoare
profilului grupelor specializate respective.Ò
4. Dupã alineatul 2 al articolului 20 se introduce alineatul 3 cu urmãtorul cuprins:
”Lucrarea experimentalã se poate executa de cãtre solicitantul agrementului tehnic în baza unui aviz tehnic de
experimentare (ATEx) care precizeazã obiectivele urmãrite
în cadrul experimentãrii, condiþiile de remediere a eventualelor neconformitãþi apãrute în timpul execuþiei ºi modul de
utilizare a lucrãrii dupã perioada de experimentare. Avizul
tehnic de experimentare va avea termen de valabilitate de
1Ñ2 ani ºi se referã la realizarea unei singure lucrãri
experimentale.Ò
5. Litera b) a alineatului 1 al articolului 22 va avea
urmãtorul cuprins:
”b) modificarea agrementului tehnic, la iniþiativa
deþinãtorului Ñ determinatã de modificãrile aduse

produsului, tehnologiei de fabricaþie, domeniului de utilizare Ñ
sau a grupei specializate care l-a elaborat, ca urmare a
constatãrii unor neconformitãþi;Ò
6. La articolul 24, partea introductivã va avea urmãtorul
cuprins:
”Comisia Naþionalã de Agrement Tehnic în Construcþii
îºi desfãºoarã activitatea sub coordonarea Ministerului
Lucrãrilor Publice, Transporturilor ºi Locuinþei ºi are
urmãtoarele atribuþii ºi obligaþii:Ò
7. Dupã litera i) a articolului 24 se introduc literele j) ºi
k) cu urmãtorul cuprins:
”j) aprobarea agrementelor tehnice elaborate de organismele de agrement tehnic prin avizul tehnic;
k) documentele elaborate de Comisia Naþionalã de
Agrement Tehnic în Construcþii în exercitarea obligaþiilor
prevãzute la lit. a)Ñd), f), i) ºi j) sunt supuse aprobãrii
conducerii Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor ºi
Locuinþei.Ò
8. Anexa la regulament Ñ Componenþa Comisiei de
agrement tehnic în construcþii Ñ se înlocuieºte cu anexa
la prezenta hotãrâre.
Art. II. Ñ În cuprinsul Hotãrârii Guvernului nr. 766/1997
pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcþii, precum ºi în cuprinsul anexelor la aceasta denumirea ”Ministerul Lucrãrilor Publice ºi Amenajãrii TeritoriuluiÒ
se înlocuieºte cu ”Ministerul Lucrãrilor Publice,
Transporturilor ºi LocuinþeiÒ, denumirea ”Inspecþia de stat în
construcþiiÒ se înlocuieºte cu ”Inspectoratul de Stat în
ConstrucþiiÒ ºi denumirea ”Comisia de Agrement Tehnic în
ConstrucþiiÒ se înlocuieºte cu ”Comisia Naþionalã de
Agrement Tehnic în ConstrucþiiÒ.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Bucureºti, 3 iulie 2002.
Nr. 675.

Contrasemneazã:
p. Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei,
Ion ªelaru,
secretar de stat
p. Ministrul industriei ºi resurselor,
Mihai Berinde,
secretar de stat
ANEXÃ
COMPONENÞA

Comisiei Naþionale de Agrement Tehnic în Construcþii
1. Comisia Naþionalã de Agrement Tehnic în Construcþii se compune din:
¥ preºedinte;
¥ vicepreºedinte;
¥ secretar;
¥ membri:
Ñ 3 reprezentanþi ai Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor ºi Locuinþei;
Ñ 1 reprezentant al Inspectoratului de Stat în Construcþii;
Ñ 2 reprezentanþi ai Ministerului Industriei ºi Resurselor;
Ñ 1 reprezentant al Ministerului Apelor ºi Protecþiei Mediului;
Ñ 1 reprezentant al Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii;
Ñ 1 reprezentant al Asociaþiei de Standardizare din România;
Ñ 1 reprezentant al Agenþiei Naþionale pentru Protecþia Consumatorilor;
Ñ 1 reprezentant al Inspectoratului General pentru Situaþii de Urgenþã;
Ñ 1 reprezentant al Institutului de Sãnãtate Publicã Bucureºti;
Ñ 1 reprezentant al institutelor de învãþãmânt superior;
Ñ 7 reprezentanþi ai organismelor de agrement tehnic atestate;
Ñ 2 reprezentanþi ai asociaþiei patronale ºi profesionale în construcþii;
Ñ 6 reprezentanþi ai producãtorilor de materiale de construcþii, executanþilor ºi ai proiectanþilor
de construcþii.
2. Preºedintele, vicepreºedintele, secretarul ºi membrii comisiei sunt numiþi prin ordin al
ministrului lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei.
3. Secretariatul tehnic al Comisiei Naþionale de Agrement Tehnic în Construcþii este asigurat
de Ministerul Lucrãrilor Publice, Transporturilor ºi Locuinþei ºi este format din 3 membri numiþi prin
ordin al ministrului lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea anexei la Hotãrârea Guvernului nr. 55/2000 privind transmiterea unui imobil,
proprietate publicã a statului, din administrarea Agenþiei Naþionale de Consultanþã Agricolã
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, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Anexa la Hotãrârea Guvernului
nr. 55/2000 privind transmiterea unui imobil, proprietate publicã a statului, din administrarea Agenþiei
Naþionale de Consultanþã Agricolã în administrarea

Ministerului de Interne, publicatã în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 31 din 27 ianuarie 2000,
se modificã ºi se înlocuieºte cu anexa la prezenta
hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
p. Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Petre Daea,
secretar de stat
Ministru de interne,
Ioan Rus
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu

Bucureºti, 3 iulie 2002.
Nr. 679.

ANEXÃ
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, proprietate publicã a statului, care se transmite din administrarea
Agenþiei Naþionale de Consultanþã Agricolã în administrarea Ministerului de Interne
Locul unde
este situat imobilul
care se transmite

Satul Mintia, comuna Veþel,
judeþul Hunedoara

Persoana juridicã
de la care
se transmite imobilul

Persoana juridicã
la care
se transmite imobilul

Agenþia Naþionalã
de Consultanþã Agricolã
din subordinea Ministerului
Agriculturii, Alimentaþiei
ºi Pãdurilor

Ministerul de Interne

Caracteristicile tehnice ale imobilului

1. Clãdirea principalã:
Ñ suprafaþa construitã = 945 m2
Ñ suprafaþa desfãºuratã = 1.852 m2
2. Anexe:
Ñ garaje Ñ suprafaþa construitã = 77 m2
Ñ foiºor Ñ suprafaþa construitã = 128 m2
Ñ puierniþã (grajd) Ñ suprafaþa = 365 m2
3. Terenul aferent construcþiilor:
Ñ suprafaþa = 60.365 m2

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unui imobil, proprietate publicã a statului, din administrarea
Serviciului Român de Informaþii în administrarea Ministerului Administraþiei Publice
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, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea imobilului proprietate
publicã a statului, compus din teren ºi construcþie, situat în
municipiul Bucureºti, având datele de identificare prevãzute

în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre,
din administrarea Serviciului Român de Informaþii în
administrarea Ministerului Administraþiei Publice.
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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

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã
Directorul Serviciului Român de Informaþii,
Alexandru-Radu Timofte
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 3 iulie 2002.
Nr. 680.
ANEXÃ
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului proprietate publicã a statului, care se transmite în administrarea Ministerului Administraþiei Publice
Locul unde
este situat imobilul
care se transmite

Municipiul Bucureºti,
str. Eforie nr. 5,
sectorul 5

Persoana juridicã
din a cãrei administrare
se transmite imobilul

Serviciul Român
de Informaþii

Persoana juridicã
în a cãrei administrare
se transmite imobilul

Ministerul
Administraþiei Publice

Datele de identificare a imobilului

Numãrul de identificare
conform Hotãrârii
Guvernului nr. 1.326/2001

Ñ Regimul de înãlþime: S+P+6E
Ñ Suprafaþa desfãºuratã = 3.360 m2
Ñ Suprafaþa construitã = 420 m2

105.989

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind atribuirea cu titlu gratuit a unor bunuri intrate, potrivit legii,
în proprietatea privatã a statului
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 131 din Ordonanþa Guvernului nr. 128/1998
pentru reglementarea modului ºi condiþiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privatã a statului, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 98/1999, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se atribuie, cu titlu gratuit, Administraþiei
Domeniului Public a Sectorului 1, 3 utilaje de compactat
asfalt, în valoare de 2.108.955 mii lei, intrate, potrivit legii,
în proprietatea privatã a statului, aflate în evidenþa Direcþiei
generale a finanþelor publice a municipiului Bucureºti, dupã
cum urmeazã:
Ñ repartizor mixturi
Ñ asfaltice DC 195
Ñ 1 bucatã Ñ 805.903.560 lei;
Ñ autogreder DS 180 Ñ 1 bucatã Ñ 805.903.560 lei;
Ñ vibrocompactor
Ñ DU 475
Ñ 1 bucatã Ñ 497.148.300 lei.

Art. 2. Ñ Prin excepþie de la prevederile art. 14 lit f)
din Normele metodologice de aplicare a Ordonanþei
Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului ºi
condiþiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau
intrate, potrivit legii, în proprietatea privatã a statului, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 514/1999, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare, atribuirea cu titlu gratuit a bunurilor prevãzute la art. 1 se face fãrã plata taxelor datorate.
Art. 3. Ñ Bunurile prevãzute la art. 1 vor fi preluate de
Primãria Sectorului 1 Bucureºti pentru Administraþia
Domeniului Public a Sectorului 1 Bucureºti.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 3 iulie 2002.
Nr. 690.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 395/2002 privind modalitatea de închidere
a Fondului de contrapartidã constituit din contravaloarea în monedã naþionalã a ajutoarelor
economice nerambursabile acordate României de Comisia Europeanã
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României,
Guvernul României

adoptã prezenta hotãrâre.

Art. I. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 395/2002 privind
modalitatea de închidere a Fondului de contrapartidã constituit din contravaloarea în monedã naþionalã a ajutoarelor
economice nerambursabile acordate României de Comisia
Europeanã, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 292 din 30 aprilie 2002, se modificã dupã
cum urmeazã:
1. Articolul 1 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 1. Ñ Se aprobã alocarea disponibilului existent în
Fondul de contrapartidã la data de 31 decembrie 2001, de
18.414,0 milioane lei, pentru finanþarea adoptãrii prin traducere ºi andorsare a standardelor europene, în cadrul
Strategiei adoptate de Guvern pentru accelerarea procesului
de aderare a României la Uniunea Europeanã.Ò

2. Alineatul (1) al articolului 3 va avea urmãtorul
cuprins:
”(1) Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii utilizeazã suma
transferatã potrivit art. 2 pentru realizarea adoptãrii prin traducere ºi andorsare a standardelor europene, pe baze contractuale, în condiþiile legii, prin intermediul Asociaþiei de
Standardizare din România.Ò
3. Articolul 4 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 4. Ñ Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii informeazã
semestrial Guvernul cu privire la stadiul realizãrii adoptãrii
prin traducere ºi andorsare a standardelor europene.Ò
4. Articolul 5 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 5. Ñ Sumele încasate la Fondul de contrapartidã
se vireazã la bugetul de stat.Ò
Art. II. Ñ Sumele încasate la Fondul de contrapartidã în
anul 2002 se vireazã la bugetul de stat.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
p. Ministrul educaþiei ºi cercetãrii,
Radu Damian,
secretar de stat
Ministrul integrãrii europene,
Hildegard Carola Puwak
Bucureºti, 3 iulie 2002.
Nr. 694.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transferul pachetului integral de acþiuni al Societãþii Comerciale ”AquaforÒ Ñ S.A.
Buzãu în proprietatea privatã a municipiului Buzãu, judeþul Buzãu
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 21 alin. (2) din Legea serviciilor publice de
gospodãrie comunalã nr. 326/2001, cu modificãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de acþiuni din capitalul social al Societãþii
Comerciale ”AquaforÒ Ñ S.A. Buzãu, reprezentând un
numãr de 13.991 de acþiuni nominative în valoare de
100.000 lei fiecare, din proprietatea privatã a statului ºi din
administrarea Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea
Participaþiilor Statului în proprietatea privatã a municipiului
Buzãu ºi în administrarea Consiliului Local al Municipiului
Buzãu, judeþul Buzãu.

Art. 2. Ñ (1) Municipiul Buzãu exercitã prin consiliul
local toate drepturile ce decurg din calitatea de acþionar la
Societatea Comercialã ”AquaforÒ Ñ S.A. Buzãu.
(2) Reprezentanþii municipiului Buzãu în adunarea generalã a acþionarilor din Societatea Comercialã ”AquaforÒ Ñ S.A.
Buzãu sunt numiþi ºi revocaþi prin hotãrâre a Consiliului
Local al Municipiului Buzãu, iar membrii consiliului de
administraþie sunt numiþi ºi revocaþi prin hotãrâre a adunãrii
generale a acþionarilor.

6
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Art. 3. Ñ Predarea-preluarea pachetului de acþiuni
transferat 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:
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Ministrul Autoritãþii pentru Privatizare
ºi Administrarea Participaþiilor Statului,
Ovidiu Tiberiu Muºetescu
Bucureºti, 3 iulie 2002.
Nr. 699.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transferul pachetului majoritar de acþiuni al Societãþii Comerciale
”Pieþe, Târguri ºi OboareÒ Ñ S.A. Buzãu în proprietatea privatã a municipiului Buzãu, judeþul Buzãu
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 21 alin. (2) din Legea serviciilor publice de
gospodãrie comunalã nr. 326/2001, cu modificãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã transferul, cu titlu gratuit, al pachetului majoritar de 70% acþiuni din capitalul social al
Societãþii Comerciale ”Pieþe, Târguri ºi OboareÒ Ñ S.A.
Buzãu, reprezentând un numãr de 6.765 de acþiuni nominative în valoare de 25.000 lei fiecare, din proprietatea privatã a statului ºi din administrarea Autoritãþii pentru
Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului în proprietatea privatã a municipiului Buzãu ºi în administrarea
Consiliului Local al Municipiului Buzãu, judeþul Buzãu.
Art. 2. Ñ (1) Municipiul Buzãu exercitã prin consiliul
local toate drepturile ce decurg din calitatea de acþionar la

Societatea Comercialã ”Pieþe, Târguri ºi OboareÒ Ñ S.A.
Buzãu.
(2) Reprezentanþii municipiului Buzãu în adunarea generalã a acþionarilor din Societatea Comercialã ”Pieþe, Târguri
ºi OboareÒ Ñ S.A. Buzãu sunt numiþi ºi revocaþi prin
hotãrâre a Consiliului Local al Municipiului Buzãu, iar membrii consiliului de administraþie sunt numiþi ºi revocaþi prin
hotãrâre a adunãrii generale a acþionarilor.
Art. 3. Ñ Predarea-preluarea pachetului de acþiuni transferat 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:
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Ministrul Autoritãþii pentru Privatizare
ºi Administrarea Participaþiilor Statului,
Ovidiu Tiberiu Muºetescu
Bucureºti, 3 iulie 2002.
Nr. 700.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transferul pachetului integral de acþiuni al Societãþii Comerciale ”ImobilcorÒ Ñ S.A.
Corabia în proprietatea privatã a oraºului Corabia, judeþul Olt
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 21 alin. (2) din Legea serviciilor publice de
gospodãrie comunalã nr. 326/2001, cu modificãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã transferul, cu titlu gratuit, al
pachetului integral de 100% acþiuni din capitalul social
al Societãþii Comerciale ”ImobilcorÒ Ñ S.A. Corabia,
reprezentând un numãr de 1.973 de acþiuni nominative
în valoare de 25.000 lei fiecare, din proprietatea privatã a statului ºi din administrarea Autoritãþii pentru
Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului în
proprietatea privatã a oraºului Corabia ºi în administrarea Consiliului Local al Oraºului Corabia, judeþul
Olt.
Art. 2. Ñ (1) Oraºul Corabia exercitã prin consiliul local
toate drepturile ce decurg din calitatea de acþionar la
Societatea Comercialã ”ImobilcorÒ Ñ S.A. Corabia.

(2) Reprezentanþii oraºului Corabia în adunarea generalã
a acþionarilor din Societatea Comercialã ”ImobilcorÒ Ñ S.A.
Corabia sunt numiþi ºi revocaþi prin hotãrâre a Consiliului
Local al Oraºului Corabia, iar membrii consiliului de
administraþie sunt numiþi ºi revocaþi prin hotãrâre a adunãrii
generale a acþionarilor.
Art. 3. Ñ Predarea-preluarea pachetului de acþiuni transferat 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:
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Ministrul Autoritãþii pentru Privatizare
ºi Administrarea Participaþiilor Statului,
Ovidiu Tiberiu Muºetescu

Bucureºti, 3 iulie 2002.
Nr. 701.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transferul pachetului majoritar de acþiuni al Societãþii Comerciale ”AquacorÒ Ñ S.A.
Corabia în proprietatea privatã a oraºului Corabia, judeþul Olt
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 21 alin. (2) din Legea serviciilor publice de
gospodãrie comunalã nr. 326/2001, cu modificãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã transferul, cu titlu gratuit, al pachetului majoritar de 99,18% acþiuni din capitalul social al
Societãþii Comerciale ”AquacorÒ Ñ S.A. Corabia, reprezentând un numãr de 11.370 de acþiuni nominative în
valoare de 25.000 lei fiecare, din proprietatea privatã a statului ºi din administrarea Autoritãþii pentru Privatizare ºi
Administrarea Participaþiilor Statului în proprietatea privatã a
oraºului Corabia ºi în administrarea Consiliului Local al
Oraºului Corabia, judeþul Olt.
Art. 2. Ñ (1) Oraºul Corabia exercitã prin consiliul local
toate drepturile ce decurg din calitatea de acþionar la
Societatea Comercialã ”AquacorÒ Ñ S.A. Corabia.

(2) Reprezentanþii oraºului Corabia în adunarea generalã
a acþionarilor din Societatea Comercialã ”AquacorÒ Ñ S.A.
Corabia sunt numiþi ºi revocaþi prin hotãrâre a Consiliului
Local al Oraºului Corabia, iar membrii consiliului de
administraþie sunt numiþi ºi revocaþi prin hotãrâre a adunãrii
generale a acþionarilor.
Art. 3. Ñ Predarea-preluarea pachetului de acþiuni transferat 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

Bucureºti, 3 iulie 2002.
Nr. 702.

Contrasemneazã:
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Ministrul Autoritãþii pentru Privatizare
ºi Administrarea Participaþiilor Statului,
Ovidiu Tiberiu Muºetescu
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii ºi Cultelor din Fondul de rezervã bugetarã
la dispoziþia Guvernului pentru Parohia ortodoxã românã din Viena, Austria
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României, ale art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finanþele
publice, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ale art. 3 alin. (1) din Ordonanþa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitãþile de cult aparþinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 125/2002, ºi ale art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001,
Guvernul României

adoptã prezenta hotãrâre.

Art. 1. Ñ Se aprobã alocarea de la bugetul de stat a
sumei de 7 miliarde lei Patriarhiei Române, pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei ortodoxe române din
Viena, Austria, în vederea construirii unei biserici.
Art. 2. Ñ Cu suma prevãzutã la art. 1 se suplimenteazã
bugetul Ministerului Culturii ºi Cultelor pe anul 2002 din
Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului.

Art. 3. Ñ Ministerul Finanþelor Publice este autorizat sã
introducã modificãrile corespunzãtoare în structura bugetului
de stat ºi în bugetul Ministerului Culturii ºi Cultelor pe
anul 2002.
Art. 4. Ñ Ministerul Culturii ºi Cultelor ºi alte organe
abilitate de lege vor controla modul de utilizare a sumei
prevãzute la art. 1, în conformitate cu prevederile legale.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
p. Ministrul afacerilor externe,
Cristian Diaconescu,
secretar de stat
Ministrul culturii ºi cultelor,
Rãzvan Theodorescu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 3 iulie 2002.
Nr. 703.
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