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GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind atestarea domeniului public al judeþului Neamþ, precum ºi al municipiilor,
oraºelor ºi comunelor din judeþul Neamþ
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea publicã ºi regimul juridic al acesteia, cu completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Se atestã apartenenþa la domeniul public
al judeþului Neamþ, precum ºi al municipiilor, oraºelor ºi

comunelor din judeþul Neamþ a bunurilor cuprinse în anexele
nr. 1Ñ90*) care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucureºti, 27 decembrie 2001.
Nr. 1.356.
*) Anexele nr. 1Ñ90 se publicã ulterior.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea ºi completarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecþia cetãþenilor români care lucreazã în strãinãtate,
aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 384/2001
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. III din Ordonanþa Guvernului nr. 43/2002 pentru modificarea Legii nr. 156/2000 privind protecþia cetãþenilor români care lucreazã în strãinãtate,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. I. Ñ Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecþia cetãþenilor români
care lucreazã în strãinãtate, aprobate prin Hotãrârea
Guvernului nr. 384/2001, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 208 din 24 aprilie 2001, se modificã
ºi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. Articolul 2 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 2. Ñ Prezentele norme metodologice au drept
scop stabilirea criteriilor ºi a procedurilor care sã permitã
aplicarea prevederilor Legii nr. 156/2000, cu modificãrile
ulterioare, referitoare la:
a) medierea în vederea angajãrii cetãþenilor români în
strãinãtate;
b) protecþia cetãþenilor români care lucreazã în
strãinãtate;
c) controlul activitãþii de ocupare a forþei de muncã în
strãinãtate.Ò
2. Dupã articolul 2 se introduce articolul 2 1 cu
urmãtorul cuprins:
”Art. 21. Ñ Angajatorii care, potrivit obiectului lor de activitate, executã lucrãri sau presteazã servicii în strãinãtate
în temeiul unui contract ºi detaºeazã propriii salariaþi în
acest scop nu sunt consideraþi agenþi de ocupare a forþei
de muncã în sensul prevederilor Legii nr. 156/2000.Ò
3. Capitolul II ”Acreditarea agenþilor de ocupare a forþei
de muncãÒ se abrogã.
4. Titlul capitolului III va avea urmãtorul cuprins:
”Condiþii ºi modalitãþi
pentru desfãºurarea activitãþii de mediereÒ
5. Alineatul (2) al articolului 7 va avea urmãtorul
cuprins:
”(2) În vederea efectuãrii activitãþii de mediere a
angajãrii cetãþenilor români în strãinãtate agenþii de ocupare
a forþei de muncã încheie, în formã scrisã, cu cetãþenii
români care solicitã sã lucreze în strãinãtate contracte de
mediere care vor cuprinde cel puþin elementele ºi clauzele
prevãzute în anexa nr. 1.Ò
6. Dupã alineatul (2) al articolului 7 se introduce alineatul (3) cu urmãtorul cuprins:
”(3) Pentru efectuarea activitãþilor de mediere prevãzute
la alin. (1) lit. b)Ñe) agenþii de ocupare a forþei de muncã
în strãinãtate pot percepe un tarif de mediere care sã acopere costurile acestora.Ò
7. Articolul 8 se abrogã.

8. Alineatul (1) al articolului 9 se abrogã.
9. Articolul 10 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 10. Ñ Agenþii de ocupare a forþei de muncã în
strãinãtate nu vor percepe în afara tarifului prevãzut la
art. 7 alin. (3) comisioane ºi nu vor pretinde garanþii de la
persoanele mediate, respectiv de la persoanele angajate în
strãinãtate cu contract individual de muncã.Ò
10. Articolul 11 se abrogã.
11. Articolul 12 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 12. Ñ (1) În vederea realizãrii controlului activitãþii
de mediere agenþii de ocupare a forþei de muncã în
strãinãtate au obligaþia sã deþinã ºi sã prezinte, în original,
contractul care conþine oferte ferme de locuri de muncã,
încheiat cu persoane juridice, persoane fizice sau cu organizaþii patronale din strãinãtate, precum ºi urmãtoarele
documente, în original sau în copie, dupã caz:
A. documente referitoare la situaþia firmei:
a) actul constitutiv, din care sã reiasã obiectul de activitate, potrivit art. 5 din Legea nr. 156/2000, cu modificãrile
ulterioare;
b) certificatul de înmatriculare în registrul comerþului,
emis de Oficiul registrului comerþului de pe lângã camera
de comerþ ºi industrie judeþeanã, respectiv Camera de
Comerþ ºi Industrie a României ºi a Municipiului Bucureºti,
în a cãrei razã teritorialã îºi are sediul;
c) acte doveditoare din care sã rezulte condiþiile ºi
modul în care se va desfãºura activitatea de mediere:
spaþiul, dotãrile ºi echipamentele utilizate, numãrul, structura
ºi calificarea personalului care presteazã serviciile de
mediere, posibilitatea accesului la ofertele de locuri de
muncã ale angajatorilor din strãinãtate, stabilirea de relaþii
cu parteneri de mediere strãini; organizarea unei bãnci de
date cu privire la ofertele ºi solicitãrile de locuri de muncã,
precum ºi informaþii referitoare la condiþiile de ocupare a
acestora ºi la calificãrile ºi aptitudinile solicitanþilor aflaþi în
evidenþã;
d) dovada înregistrãrii la inspectoratul teritorial de
muncã;
B. documente ale cetãþenilor români trimiºi sã lucreze în
strãinãtate:
a) actul de identitate;
b) paºaportul, paginile cu fotografia ºi cu viza;
c) carnetul de muncã, din care sã rezulte cã i-a încetat
activitatea în þarã, în condiþiile legii;
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d) actele de calificare;
e) certificatul de sãnãtate;
f) contractul de mediere;
g) contractul individual de muncã, în limba românã;
h) certificatul de cazier judiciar;
i) dovada emisã de structura specializatã din cadrul
Ministerului de Interne, din care sã rezulte cã solicitantul
nu are interdicþia legalã de a pãrãsi localitatea ori alte
limitãri ale exercitãrii dreptului la liberã circulaþie în afara
graniþelor þãrii.
(2) Agenþii de ocupare a forþei de muncã au obligaþia
sã pãstreze o perioadã de 3 ani de la încetarea raporturilor de muncã ale cetãþenilor români în strãinãtate documentele prevãzute la alin. (1) lit. B.Ò
12. Articolul 13 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 13. Ñ Agenþii de ocupare a forþei de muncã sunt
obligaþi sã transmitã trimestrial Inspecþiei Muncii, pânã la
sfârºitul lunii urmãtoare trimestrului încheiat, Situaþia privind
persoanele mediate ºi angajate în strãinãtate, conform
modelului prezentat în anexa nr. 2.Ò
13. Capitolul IV ”Suspendarea sau retragerea
acreditãriiÒ se abrogã.
14. Articolul 16 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 16. Ñ (1) Potrivit prevederilor art. 13 din Legea
nr. 156/2000, cu modificãrile ulterioare, cetãþenii români
care lucreazã în baza contractelor individuale de muncã
încheiate cu angajatori din strãinãtate vor beneficia de
mãsurile de protecþie socialã prevãzute de lege, dacã pe
baza veniturilor declarate, realizate în strãinãtate, contribuie
la bugetul asigurãrilor sociale de stat, la bugetul asigurãrilor
pentru ºomaj ºi la Fondul asigurãrilor sociale de sãnãtate.
(2) Pentru a beneficia de prestaþiile acordate de sistemul public de pensii ºi alte drepturi de asigurãri sociale,
precum ºi al asigurãrilor pentru ºomaj cetãþenii români care
lucreazã în strãinãtate trebuie sã depunã la instituþiile
competente documentele corespunzãtoare, dupã cum
urmeazã:
a) la casa teritorialã de pensii, Contractul de asigurare
în sistemul public de pensii ºi alte drepturi de asigurãri
sociale;
b) la agenþia pentru ocuparea forþei de muncã
judeþeanã sau a municipiului Bucureºti, Contractul de asigurare pentru ºomaj.

(3) Pentru a beneficia de prestaþiile acordate de sistemul asigurãrilor sociale de sãnãtate cetãþenii români care
lucreazã în strãinãtate se pot asigura, în condiþiile legii, la
casele teritoriale de sãnãtate în a cãror razã teritorialã îºi
au domiciliul.Ò
15. Articolul 18 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 18. Ñ În aplicarea prevederilor art. 14 din Legea
nr. 156/2000, cu modificãrile ulterioare, ºi ale prezentelor
norme metodologice, Inspecþia Muncii desfãºoarã în principal urmãtoarele activitãþi:
a) verificã îndeplinirea de cãtre agenþii de ocupare a
forþei de muncã a condiþiilor prevãzute la art. 9 din Legea
nr. 156/2000, cu modificãrile ulterioare;
b) þine evidenþa agenþilor de ocupare a forþei de muncã;
c) verificã contractele care conþin oferte ferme de locuri
de muncã, precum ºi contractele individuale de muncã
încheiate de angajatorii din strãinãtate cu cetãþeni români,
în vederea îndeplinirii condiþiilor prevãzute la art. 10 din
Legea nr. 156/2000, cu modificãrile ulterioare;
d) verificã contractele de mediere prevãzute la art. 7
alin. (2);
e) constatã situaþiile de încãlcare a prevederilor legale
ºi pe baza acestora ia mãsurile corespunzãtoare.Ò
16. Articolul 20 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 20. Ñ Contractele agenþilor economici care au primit avizul sã plaseze forþã de muncã pe teritoriul Statului
Israel, precum ºi contractele individuale de muncã ale
cetãþenilor români cu aceºti angajatori, încheiate înainte de
data intrãrii în vigoare a prezentelor norme metodologice,
se vor derula în continuare în condiþiile în care au fost
încheiate.Ò
17. Articolul 21 se abrogã.
Art. II. Ñ Anexele nr. 1, 4 ºi 5 se abrogã, iar anexele
nr. 2 ºi 3 se înlocuiesc cu anexele nr. 1 ºi 2 la prezenta
hotãrâre, devenind anexele nr. 1 ºi 2 la normele metodologice.
Art. III. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 384/2001, cu modificãrile ºi completãrile aduse prin prezenta hotãrâre, va fi
republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
dându-se textelor o nouã numerotare.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
p. Ministrul muncii ºi solidaritãþii sociale,
Rãzvan Ionuþ Ciricã,
secretar de stat
Ministrul afacerilor externe,
Mircea Geoanã
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucureºti, 31 iulie 2002.
Nr. 850.

3

4

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 628/23.VIII.2002
ANEXA Nr. 1
la normele metodologice
CONTRACT DE MEDIERE

nr. .................. din ...........................
I. Pãrþile contractante
Societatea Comercialã ..........................................................., denumitã în continuare furnizor,
cu sediul în .................................................................., înregistratã la Oficiul registrului comerþului
(adresa completã)

sub nr. .........................., cod fiscal ......................., reprezentatã prin domnul/doamna
........................................, având funcþia de .................................,
ºi.............................................................................................., denumit/denumitã în continuare
(numele ºi prenumele solicitantului)

beneficiar, posesor/posesoare al/a actului de identitate seria ....... nr. ..................., cod numeric
personal ....................................., de profesie...................................................., domiciliat/domiciliatã
în ..........................................................................,
(adresa completã)

au convenit urmãtoarele:
II. Obiectul contractului de mediere
1. Medierea în vederea angajãrii beneficiarului la .........................................................................
(denumirea angajatorului din strãinãtate)

din ............................................................ .
(þara)

2. Îndeplinirea tuturor formalitãþilor pentru încheierea contractului individual de muncã.
3. Îndeplinirea formalitãþilor privind deplasarea la locul de muncã.
4. Alte prestaþii .......................................................................................................................... .
III. Durata contractului de mediere
Durata contractului de mediere este de .................................................... de la data încheierii.
IV. Obligaþiile pãrþilor
1. Obligaþiile furnizorului:
a) sã ofere un loc de muncã în concordanþã cu pregãtirea, aptitudinile ºi interesele beneficiarului pe durata prezentului contract;
b) sã prezinte beneficiarului informaþii ºi precizãri cu privire la cerinþele locului de muncã ºi
la condiþiile în care poate avea loc angajarea;
c) sã asigure, dupã caz, testarea aptitudinilor beneficiarului;
d) sã facã demersurile necesare pentru încheierea contractului individual de muncã cu angajatorul;
e) sã asigure includerea în contractul individual de muncã a elementelor prevãzute în ofertele ferme de locuri de muncã;
f) sã asigure întocmirea unui exemplar al contractului individual de muncã ºi în limba
românã;
g) sã asigure confidenþialitatea datelor personale;
h) sã efectueze demersurile ºi formalitãþile necesare pentru deplasarea beneficiarului la locul
de muncã (obþinerea, dupã caz, a paºaportului, a vizei, a permisului de muncã, asigurarea
condiþiilor de transport etc.);
i) sã restituie toate documentele depuse de beneficiar, în cazul în care nu i-a gãsit loc de
muncã corespunzãtor sau acesta renunþã la mediere;
j) sã asigure respectarea de cãtre angajator a clauzelor prevãzute în contractul individual
de muncã.
2. Obligaþiile beneficiarului:
a) sã prezinte toate documentele ºi sã furnizeze toate informaþiile necesare pentru cãutarea
unui loc de muncã corespunzãtor în strãinãtate;
b) sã participe la acþiunile de testare organizate de furnizor, în vederea selectãrii pentru a fi
angajat în strãinãtate;
c) sã anunþe furnizorul în cazul renunþãrii la serviciile de mediere ale acestuia;
d) sã achite taxele legale ºi costurile legate de deplasarea în strãinãtate, dacã acestea nu
sunt suportate de angajator potrivit contractului individual de muncã;
e) sã respecte obligaþiile prevãzute în contractul individual de muncã.
V. Tariful serviciilor de mediere
1. Tariful pentru serviciile prestate de furnizor este de .......................................................... lei
(în cifre ºi în litere)

ºi se achitã la data încheierii contractului de mediere.
2. Furnizorul se obligã sã restituie beneficiarului o parte din tarif, în urmãtoarele situaþii:
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a) ......%, dacã nu gãseºte un loc de muncã corespunzãtor pentru beneficiar pe durata contractului de mediere;
b) .....%, dacã înainte de expirarea duratei contractului de mediere beneficiarul notificã
renunþarea la mediere.
VI. Modificarea ºi completarea contractului de mediere
Modificarea ºi completarea clauzelor contractului de mediere pot fi fãcute numai prin acordul
de voinþã al pãrþilor, prin act adiþional la contract, încheiat în formã scrisã.
VII. Încetarea contractului de mediere
Prezentul contract de mediere înceteazã:
a) la data semnãrii contractului individual de muncã cu angajatorul, cu excepþia clauzelor
prevãzute la cap. IV pct. 1 lit. j) ºi pct. 2 lit. e), care înceteazã la expirarea contractului individual
de muncã;
b) la expirarea duratei pentru care a fost încheiat, dacã obiectul contractului de mediere nu
s-a realizat;
c) prin acordul de voinþã al pãrþilor;
d) dacã beneficiarul refuzã... oferte de locuri de muncã în strãinãtate;
e) prin reziliere.
În cazul în care una dintre pãrþi nu îºi respectã obligaþiile asumate prin contract, partea
lezatã va notifica pãrþii în culpã sã depunã toate diligenþele pentru executarea corespunzãtoare a
clauzelor contractuale.
Dacã partea în culpã, în termen de ........ zile de la primirea notificãrii, nu se conformeazã,
partea lezatã poate rezilia în mod unilateral contractul de mediere ºi poate solicita despãgubiri,
potrivit legii.
VIII. Litigii
În caz de litigiu pãrþile vor încerca soluþionarea în mod amiabil a acestuia.
În cazul în care nu se reuºeºte soluþionarea în mod amiabil a litigiului, pãrþile convin ca
acesta sã fie soluþionat de instanþele judecãtoreºti competente, potrivit legii.
IX. Dispoziþii finale
Contractul de mediere intrã în vigoare la data semnãrii lui de cãtre pãrþi.
Prezentul contract de mediere s-a încheiat la sediul furnizorului, în douã exemplare, unul
pentru furnizor ºi unul pentru beneficiar.

Furnizor,
.......................

Beneficiar,
............................

ANEXA Nr. 2
la normele metodologice

Societatea Comercialã ...............................
Sediul ..........................................................
Telefon .......................................................
SITUAÞIA

privind persoanele mediate ºi angajate în strãinãtate în trimestrul ...............................
I. Numãrul solicitanþilor de locuri de muncã în strãinãtate cuprinºi în banca de date ...............
II. Numãrul persoanelor cu care s-au încheiat contracte de mediere ........................................
III. Numãrul persoanelor angajate în strãinãtate în urma medierii ...............................................,
din care: ...................................... bãrbaþi ºi ........................... femei
IV. Structura persoanelor angajate în strãinãtate:
1. Pe ocupaþii ºi pe þãri
Ocupaþia

Numãrul de persoane

din care, pe þãri:
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2. Pe ocupaþii ºi pe grupe de vârstã
din care:
Ocupaþia
persoanelor

Numãrul

sub
25
de ani

între
25Ñ29
de ani

între
30Ñ39
de ani

între
40Ñ49
de ani

între
50Ñ55
de ani

peste
55
de ani

V. Numãrul salariaþilor din Societatea Comercialã ......................................................................
trimiºi sã lucreze pe baza actului adiþional la contractul individual de muncã:
Ñ þara ....................................................., numãrul persoanelor .......................................
VI. Numãrul total de persoane aflate la lucru în strãinãtate .......................................................
VII. Numãrul persoanelor care au pãrãsit locul de muncã înainte de expirarea contractului
individual de muncã .....................................................
VIII. Cazuri de accidente de muncã ºi decese (nominal).
Conducãtorul societãþii comerciale,
......................................................
(semnãtura ºi ºtampila)

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind schimbul unor terenuri între Societatea Comercialã ”Neptun OlimpÒ Ñ S.A.
ºi Regia Autonomã ”Administraþia Patrimoniului Protocolului de StatÒ
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României, ale art. 5 alin. (2) ºi ale art. 9 alin. (1) din Legea
nr. 213/1998 privind proprietatea publicã ºi regimul juridic al acesteia, precum ºi ale art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001
privind organizarea ºi funcþionarea Guvernului României ºi a ministerelor,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea terenurilor în
suprafaþã totalã de 15.215,78 m2, identificate potrivit anexei
nr. 1, din patrimoniul Societãþii Comerciale ”Neptun OlimpÒ Ñ
S.A. în proprietatea privatã a statului ºi în administrarea
Regiei Autonome ”Administraþia Patrimoniului Protocolului de
StatÒ.
Art. 2. Ñ (1) Se aprobã trecerea terenurilor în suprafaþã
totalã de 5.975,72 m2, prevãzute la poziþiile nr. 3 ºi 4 din
anexa nr. 2, din proprietatea publicã a statului ºi din administrarea Regiei Autonome ”Administraþia Patrimoniului
Protocolului de StatÒ în proprietatea privatã a statului ºi în
administrarea Regiei Autonome ”Administraþia Patrimoniului
Protocolului de StatÒ, în vederea efectuãrii schimbului de
terenuri.
(2) În schimbul terenurilor prevãzute la art. 1 se aprobã
transmiterea terenurilor în suprafaþã totalã de 15.215,78 m2,

identificate potrivit anexei nr. 2, din proprietatea privatã a
statului ºi din administrarea Regiei Autonome ”Administraþia
Patrimoniului Protocolului de StatÒ în patrimoniul Societãþii
Comerciale ”Neptun OlimpÒ Ñ S.A.
Art. 3. Ñ Terenurile prevãzute la art. 1 ºi 2 formeazã
obiectul schimbului în funcþie de valoarea contabilã a acestora, în condiþiile legii.
Art. 4. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 533/2002 privind
organizarea ºi funcþionarea Regiei Autonome ”Administraþia
Patrimoniului Protocolului de StatÒ, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 7 iunie 2002, se
modificã în mod corespunzãtor.
Art. 5. Ñ Anexele nr. 1 ºi 2 fac parte integrantã din
prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Petru ªerban Mihãilescu
p. Ministrul turismului,
Alin Burcea,
secretar de stat
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 16 august 2002.
Nr. 868.
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ANEXA Nr. 1
DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor care se transmit din patrimoniul Societãþii Comerciale ”Neptun OlimpÒ Ñ S.A.
în proprietatea privatã a statului ºi în administrarea Regiei Autonome
”Administraþia Patrimoniului Protocolului de StatÒ
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Poziþia terenului

Teren
Teren
Teren
Teren
Teren
Teren
Teren
Teren

limitrof
limitrof
limitrof
limitrof
limitrof
limitrof
limitrof
limitrof

Hotel Neptun Ñ Vila Pãrul
Vila Viºinul Ñ Vila Cireºul
Vila Viºinul Ñ Vila Piersicul
Vila Alunul
Vila Mesteacãnul
Vila Pinul
Vila Stejarul
Vila Plopul Ñ Vila Stejarul

TOTAL:

Suprafaþa
Ñ m2 Ñ

Valoarea contabilã
Ñ lei Ñ

4.911,00
443,75
1.181,46
1.614,72
2.761,67
1.318,68
1.128,50
1.856,00

189.810.150
17.150.938
45.663.429
62.408.928
106.738.545
50.966.982
43.616.525
71.734.400

15.215,78

588.089.897

ANEXA Nr. 2
DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor aflate în administrarea Regiei Autonome ”Administraþia Patrimoniului
Protocolului de StatÒ, care se transmit din proprietatea publicã a statului în proprietatea privatã
a statului, precum ºi a terenurilor care se transmit din proprietatea privatã a statului
ºi din administrarea Regiei Autonome ”Administraþia Patrimoniului Protocolului de StatÒ
în patrimoniul Societãþii Comerciale ”Neptun OlimpÒ Ñ S.A.
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Poziþia terenului

Teren
Teren
Teren
Teren
Teren
Teren
Teren

limitrof Hotel Dacia
de tenis Dacia
limitrof Hotel Doina*)
limitrof Policlinica Doina**)
limitrof Braseria Turist
limitrof Minigolf Arad
limitrof teren de tenis

TOTAL:

Suprafaþa
Ñ m2 Ñ

Valoarea contabilã
Ñ lei Ñ

3.771,71
2.988,47
5.365,72
610,00
1.682,06
190,90
606,92

145.776.592
115.504.365
207.385.078
23.576.500
65.011.619
7.378.285
23.457.458

15.215,78

588.089.897

*) Numãrul de identificare atribuit de Ministerul Finanþelor Publice conform
nr. 1.326/2001 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului Ñ
**) Numãrul de identificare atribuit de Ministerul Finanþelor Publice conform
nr. 1.326/2001 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului Ñ

art. 6 din Hotãrârea Guvernului
120.964.
art. 6 din Hotãrârea Guvernului
121.256.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind eliberarea domnului Rusu Banu Corneliu
din funcþia de prefect al judeþului Iaºi
În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) din Constituþia României ºi în
baza dispoziþiilor art. 130 alin. (3) din Legea administraþiei publice locale
nr. 215/2001,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Domnul Rusu Banu Corneliu se elibereazã, la cerere,
din funcþia de prefect al judeþului Iaºi.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 22 august 2002.
Nr. 887.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind numirea domnului Apostol Neculai
în funcþia de prefect al judeþului Iaºi
În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) din Constituþia României ºi în
baza dispoziþiilor art. 130 alin. (3) din Legea administraþiei publice locale
nr. 215/2001,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Domnul Apostol Neculai se numeºte în funcþia de prefect al judeþului Iaºi.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 22 august 2002.
Nr. 888.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru completarea art. 7 din Hotãrârea Guvernului nr. 4/2002 privind organizarea la Bucureºti,
în perioada 18Ñ24 mai 2002, a Reuniunii anuale a guvernatorilor Bãncii Europene
pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare, a Forumului de Afaceri, a Forumului Român de Investiþii
ºi a Reuniunii miniºtrilor de finanþe din þãrile candidate pentru aderarea la Uniunea Europeanã
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Articolul 7 din Hotãrârea Guvernului
nr. 4/2002 privind organizarea la Bucureºti, în perioada
18Ñ24 mai 2002, a Reuniunii anuale a guvernatorilor Bãncii
Europene pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare, a Forumului de
Afaceri, a Forumului Român de Investiþii ºi a Reuniunii
miniºtrilor de finanþe din þãrile candidate pentru aderarea la
Uniunea Europeanã, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 30 din 17 ianuarie 2002, cu modificãrile ulterioare, se completeazã cu alineatul (2) cu urmãtorul cuprins:

”(2) Sumele neutilizate de Secretariatul General al
Guvernului ºi nerestituite la Fondul de rezervã bugetarã la
dispoziþia Guvernului, conform prevederilor alin. (1), rãmân
la dispoziþia acestuia, urmând sã fie utilizate, pe structura de
cheltuieli aprobatã potrivit art. 6 alin. (1), pentru finanþarea
cheltuielilor de funcþionare ale Departamentului de Politici
Economice ºi Departamentului de Politici Sociale, structuri
organizatorice înfiinþate în anul 2002 în cadrul aparatului de
lucru al Guvernului.Ò

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Bucureºti, 22 august 2002.
Nr. 889.

Contrasemneazã:
Ministrul pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Petru ªerban Mihãilescu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR
Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
cont nr. 2511.1Ñ12.1/ROL Banca Comercialã Românã Ñ S.A. Ñ Sucursala ”UnireaÒ Bucureºti
ºi nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, Bucureºti (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaþii cu publicul, Bucureºti, ºos. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ºi 411.97.54, tel./fax 410.77.36.
Tiparul : Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ºi 402.21.78,
E-mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628/23.VIII.2002 conþine 8 pagini.

Preþul de vânzare 5.000 lei

ISSN 1453Ñ4495

