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ORDONANÞE ªI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ
pentru modificarea art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanþa Guvernului nr. 65/1997
privind regimul paºapoartelor în România
În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituþia României,
Guvernul României adoptã prezenta ordonanþã de urgenþã.
Articol unic. Ñ Articolul 14 alineatul (1) litera e) din
Ordonanþa Guvernului nr. 65/1997 privind regimul
paºapoartelor în România, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 226 din 30 august 1997, aprobatã
cu modificãri prin Legea nr. 216/1998, cu modificãrile ulterioare, se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:
”e) a sãvârºit în þarã sau în strãinãtate fapte de naturã
sã aducã atingere siguranþei naþionale, menþinerii ordinii
publice, protecþiei sãnãtãþii sau moralei ori drepturilor ºi
libertãþilor fundamentale ale altei persoane, care sunt stabilite prin hotãrâri judecãtoreºti sau fac obiectul urmãririi

penale; dovada faptelor sãvârºite în strãinãtate se face cu
acte judiciare recunoscute potrivit legii române; în astfel de
cazuri mãsura se ia de cãtre Direcþia Generalã de Evidenþã
Informatizatã a Persoanei sau de cãtre formaþiunile teritoriale de evidenþã informatizatã a persoanei, dupã caz, pentru
o duratã cuprinsã între 1 an ºi 5 ani, stabilitã proporþional
cu gravitatea faptei comise ºi cu consecinþele ei. Aceeaºi
mãsurã poate fi luatã ºi împotriva persoanei care a sãvârºit
fapta de cerºetorie constatatã potrivit legii, precum ºi celei
care a fost returnatã în baza acordurilor de readmisie
încheiate de România cu alte state.Ò

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministru de interne,
Ioan Rus
Ministrul afacerilor externe,
Mircea Geoanã
Bucureºti, 25 septembrie 2002.
Nr. 119.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ
privind aprobarea Sistemului de susþinere ºi promovare a exportului
cu finanþare de la bugetul de stat
În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituþia României,
Guvernul României adoptã prezenta ordonanþã de urgenþã.
Art. 1. Ñ Se aprobã Sistemul de susþinere ºi promovare
a exportului cu finanþare de la bugetul de stat, prevãzut în
anexa care face parte integrantã din prezenta ordonanþã de
urgenþã.
Art. 2. Ñ (1) Sumele de la bugetul de stat pentru
susþinerea ºi promovarea exportului se vor aproba distinct
în bugetele anuale ale Secretariatului General al
Guvernului, pentru Departamentul de Comerþ Exterior,
Ministerului Industriei ºi Resurselor, Ministerului Agriculturii,
Alimentaþiei ºi Pãdurilor, Ministerului pentru Întreprinderile
Mici ºi Mijlocii ºi Cooperaþie ºi Ministerului Finanþelor
Publice.

(2) Sumele aprobate cu aceastã destinaþie în bugetele
ordonatorilor principali de credite nu vor putea fi redistribuite în vederea utilizãrii lor la alte capitole de cheltuieli.
Art. 3. Ñ (1) Mecanismele de acordare a sprijinului
financiar de la bugetul de stat pentru aplicarea Sistemului
de susþinere ºi promovare a exportului cu finanþare de la
bugetul de stat se vor aproba, dupã caz, prin hotãrâri ale
Guvernului, la propunerea autoritãþilor prevãzute la art. 2
alin. (1).
(2) Propunerile de utilizare a sumelor prevãzute la art. 2
se vor stabili în sistem bipartit de cãtre ordonatorii principali
de credite ºi patronatele de ramurã.
Art. 4. Ñ Monitorizarea Sistemului de susþinere ºi promovare a exportului cu finanþare de la bugetul de stat se
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înfiinþeazã prin hotãrâre a Guvernului, la propunerea
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Secretariatului General al Guvernului Ñ Departamentul de
Comerþ Exterior.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Petru ªerban Mihãilescu
Departamentul de Comerþ Exterior,
Eugen Dijmãrescu,
secretar de stat
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Ministrul dezvoltãrii ºi prognozei,
Gheorghe Romeo Leonard Cazan
Ministrul industriei ºi resurselor,
Dan Ioan Popescu
Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Ilie Sârbu
Ministrul integrãrii europene,
Hildegard Carola Puwak
Ministrul pentru întreprinderile mici
ºi mijlocii ºi cooperaþie,
Silvia Ciornei
Bucureºti, 25 septembrie 2002.
Nr. 120.
ANEXÃ
SISTEMUL

de susþinere ºi promovare a exportului cu finanþare de la bugetul de stat
I. Instrumente în administrarea EXIMBANK, conform
Legii nr. 96/2000 privind organizarea ºi funcþionarea Bãncii
de Export-Import a României EXIMBANKÑS.A. ºi instrumentele specifice de susþinere a comerþului exterior
Comitetul Interministerial de Garanþii ºi Credite de
Comerþ Exterior va repartiza fondurile alocate anual prin
bugetul de stat pe instrumentele din administrarea Bãncii
de Export-Import a României EXIMBANKÑS.A., conform
Legii nr. 96/2000, în funcþie de necesitãþile de susþinere a
exportului.
II. Instrumente în administrarea ministerelor de resort
1. Programul de promovare a exportului, administrat de
cãtre Departamentul de Comerþ Exterior, prin care se vor
suporta, parþial sau total, din fonduri de la bugetul de stat
cheltuielile privind:
a) participarea la târguri ºi expoziþii internaþionale, cu
suportarea parþialã a cheltuielilor privind transportul ºi cazarea unui participant de la fiecare expozant, la nivelul baremurilor stabilite pentru instituþiile publice, precum ºi a
cheltuielilor privind transportul exponatelor, închirierea, construirea ºi/sau amenajarea spaþiului expoziþional, transportul
materialelor aferente, cheltuielile generale pe perioada de
desfãºurare a acþiunilor promoþionale, de reprezentare ºi de
protocol, transportul persoanelor pentru organizarea acþiunilor, materialele publicitare de prezentare ºi promovare cu
caracter economic general;
b) organizarea de misiuni economice ºi acþiuni de promovare a exporturilor în strãinãtate, cu suportarea parþialã
a cheltuielilor de transport extern ºi cazare pentru un participant de la fiecare firmã, la nivelul baremurilor stabilite
pentru instituþiile publice, precum ºi a cheltuielilor privind
transportul în interiorul þãrilor de destinaþie ºi a cheltuielilor
aferente organizãrii întâlnirilor de afaceri;

c) suportarea parþialã a cheltuielilor de organizare ºi
funcþionare a reprezentanþelor comerciale româneºti, realizate prin parteneriat public-privat pe pieþe de interes pentru
exportul românesc, înfiinþate prin hotãrâre a Guvernului;
d) realizarea de studii de piaþã ºi pe produse, pe baze
concurenþiale, în conformitate cu legislaþia în vigoare, cu
suportarea de pânã la 50% din cheltuielile aferente;
e) editarea ºi distribuirea în strãinãtate a buletinelor
informative privind oferta de export, prin Centrul Român de
Comerþ Exterior, cu suportarea integralã a cheltuielilor aferente;
f) acþiuni de publicitate ºi reclamã cu caracter general,
pe produse ºi grupe de produse, pe pieþe de interes pentru
exportul românesc, prin Centrul Român de Comerþ Exterior,
cu suportarea integralã a cheltuielilor aferente.
Pentru acþiunile de promovare prevãzute la lit. a) ºi b), în
cazul în care participã atât societãþi comerciale, cât ºi Camera
de Comerþ ºi Industrie a României ºi a Municipiului Bucureºti,
sursele de finanþare a acestor acþiuni se asigurã în proporþii
egale de la societãþile comerciale care participã la acþiunile respective, de la Camera de Comerþ ºi Industrie a României ºi a
Municipiului Bucureºti ºi de la bugetul de stat.
2. Programul de sprijinire a întreprinderilor mici ºi mijlocii în dezvoltarea exportului, administrat de cãtre Ministerul
pentru Întreprinderile Mici ºi Mijlocii ºi Cooperaþie, conform
Legii nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzãtorilor privaþi
pentru înfiinþarea ºi dezvoltarea întreprinderilor mici ºi mijlocii, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare
3. Programul de creºtere a competitivitãþii produselor
industriale, administrat de cãtre Ministerul Industriei ºi
Resurselor
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4. Programul de creºtere a competitivitãþii produselor
agroalimentare, administrat de cãtre Ministerul Agriculturii,
Alimentaþiei ºi Pãdurilor
În cadrul programelor prevãzute la pct. 3 ºi 4 se vor
acoperi de la bugetul de stat, în proporþie de pânã la 50%,
cheltuielile agenþilor economici pentru:
a) implementarea ºi certificarea sistemelor calitãþii ºi a
sistemelor de management de mediu;
b) acreditarea laboratoarelor de testare ºi etalonare,
precum ºi dotarea acestora;

c) înregistrarea ºi protejarea pe piaþa externã a mãrcilor,
desenelor ºi modelelor industriale româneºti.
III. Prime de export pentru produsele agroalimentare eligibile conform Acordului privind agricultura Ñ partea III,
secþiunea II Ñ Subvenþii la export, din cadrul Organizaþiei
Mondiale a Comerþului, cu prioritate ºi într-o proporþie mai
mare pentru produsele agroalimentare biologice certificate,
de origine vegetalã ºi animalã.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotãrârea Guvernului nr. 212/2001
privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Justiþiei
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia a României,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ (1) Numãrul maxim de posturi prevãzut
la punctul I litera C din anexa nr. 3 la Hotãrârea
Guvernului nr. 212/2001 privind organizarea ºi funcþionarea
Ministerului Justiþiei, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 59 din 5 februarie 2001, cu

modificãrile ºi completãrile ulterioare, se suplimenteazã cu
30 de posturi.
(2) Repartizarea posturilor pe corpuri în cadrul
Serviciului Independent de Protecþie ºi Anticorupþie se face
prin ordin al ministrului justiþiei.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul justiþiei,
Rodica Mihaela Stãnoiu
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

Bucureºti, 25 septembrie 2002.
Nr. 1.065.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind alocarea unor sume din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului,
prevãzut în bugetul de stat pe anul 2002, pentru judeþul Cãlãraºi
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României, ale art. 20 din Legea finanþelor publice nr. 72/1996 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 suplimentarea sumelor defalcate
din taxa pe valoarea adãugatã pentru bugetele locale pe
anul 2002, cu suma de 7.000.000 mii lei pentru judeþul
Cãlãraºi, din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia
Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2002, ºi
alocarea acesteia, pe baza hotãrârii Consiliului Judeþean
Cãlãraºi, unitãþilor administrativ-teritoriale, astfel:
Ñ 4.000.000 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor aferente susþinerii sistemului de protecþie a persoanelor cu
handicap;

Ñ 3.000.000 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor aferente susþinerii sistemului de protecþie a drepturilor copilului.
Art. 2. Ñ Utilizarea sumei prevãzute la art. 1 se va
face de cãtre ordonatorii principali de credite, potrivit dispoziþiilor legale.
Art. 3. Ñ Ministerul Finanþelor Publice este autorizat sã
introducã modificãrile corespunzãtoare în volumul ºi structura bugetului de stat pe anul 2002.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Bucureºti, 25 septembrie 2002.
Nr. 1.066.

Contrasemneazã:
p. Ministrul administraþiei publice,
Ionel Fleºariu,
secretar de stat
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unui imobil proprietate privatã a statului
din administrarea Ministerului de Interne în administrarea Consiliulul Local al Municipiului Sibiu
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României 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 trecerea unui imobil proprietate privatã a statului, format din blocul de locuinþe nr. 6 Ñ
obiectiv de investiþii în curs de execuþie Ñ, situat în
municipiul Sibiu, cartier ªtrand II, Str. Bârsei (aleea B, bloc
nr. 6), judeþul Sibiu, identificat potrivit anexei care face
parte integrantã din prezenta hotãrâre, din administrarea
Ministerului de Interne în administrarea Consiliului Local al
Municipiului Sibiu.

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.
Art. 3. Ñ La darea în folosinþã a blocului, în baza unui
nou protocol, Ministerul de Interne redobândeºte dreptul de
administrare asupra unui numãr de apartamente având o
suprafaþã locuibilã proporþionalã cu ponderea valorii actualizate a lucrãrilor executate prin bugetul propriu, din valoarea
finalã a obiectivului.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
p. Ministrul administraþiei publice,
Ionel Fleºariu,
secretar de stat
Ministru de interne,
Ioan Rus
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucureºti, 25 septembrie 2002.
Nr. 1.068.
ANEXÃ
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului proprietate privatã a statului care se transmite din administrarea Ministerului de Interne
în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu
Locul unde este
situat imobilul care
se transmite

Persoana juridicã
de la care
se transmite imobilul

Municipiul Sibiu,
cartier ªtrand II,
Str. Bârsei (aleea B),
bloc nr. 6, judeþul Sibiu

Statul român Ñ
Ministerul de Interne

Persoana juridicã
la care
se transmite imobilul

Consiliul Local al
Municipiului Sibiu

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Suprafaþa construitã = 740 m2
Suprafaþa desfãºuratã = 6.000 m2

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind trecerea unui imobil din proprietatea privatã a statului
ºi administrarea Ministerului de Interne în proprietatea privatã a municipiului Vaslui,
judeþul Vaslui, ºi administrarea Consiliului Local al Municipiului Vaslui
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României 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 trecerea unui imobil, compus din
teren ºi construcþie Ñ în curs de execuþie Ñ, situat în
municipiul Vaslui, judeþul Vaslui, identificat potrivit anexei
care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din

proprietatea privatã a statului ºi administrarea
Ministerului de Interne în proprietatea privatã a municipiului Vaslui ºi administrarea Consiliului Local al
Municipiului Vaslui.
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Art. 2. Ñ Predarea-preluarea imobilului 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.
Art. 3. Ñ La darea în folosinþã a construcþiei, în baza
unui protocol, Ministerul de Interne redobândeºte dreptul de

administrare asupra spaþiilor de la parter ºi mezanin ºi
asupra unui numãr de apartamente, având o suprafaþã
locuibilã proporþionalã cu ponderea valorii actualizate a
lucrãrilor executate prin bugetul propriu, din valoarea finalã
a obiectivului.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
p. Ministrul administraþiei publice,
Ionel Fleºariu,
secretar de stat
Ministru de interne,
Ioan Rus
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

Bucureºti, 25 septembrie 2002.
Nr. 1.069.

ANEXÃ
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din proprietatea privatã a statului ºi administrarea Ministerului de Interne
în proprietatea privatã a municipiului Vaslui, judeþul Vaslui, ºi administrarea Consiliului Local al Municipiului Vaslui
Locul unde este
situat imobilul

Municipiul Vaslui,
str. Traian bl. C2,
sc. B, judeþul Vaslui

Persoana juridicã
de la care se transmite
imobilul

Persoana juridicã
la care se transmite
imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Statul român Ñ
Municipiul Vaslui Ñ
Ministerul de Interne Consiliul Local al
Municipiului Vaslui,
judeþul Vaslui

Bloc de locuinþe C2, sc. B:
Ñ suprafaþa construitã = 488,5 m2
Ñ suprafaþa desfãºuratã ad = 4.166,56 m2
Ñ numãr de niveluri: subsol + parter + mezanin + 7 etaje
Ñ numãr de apartamente = 35
Ñ teren aferent = 983,77 m2

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea licenþei de concesiune a activitãþii miniere de exploatare,
încheiatã între Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale ºi Societatea Comercialã ”AgreminÒ Ñ S.A.
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 11 din Legea minelor nr. 61/1998, cu
modificãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã licenþa de concesiune a activitãþii
miniere de exploatare a nisipului ºi pietriºului, încheiatã
între Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale, în calitate
de concedent, ºi Societatea Comercialã ”AgreminÒ Ñ S.A.
din municipiul Târgoviºte, judeþul Dâmboviþa, în calitate de
concesionar, în perimetrul Ioneºti II Amonte, localitatea
Ioneºti, judeþul Dâmboviþa, prevãzutã în anexa*) care face
parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2. Ñ Stabilirea ºi plata redevenþei se fac în
condiþiile prevãzute la art. XI din anexa la prezenta
hotãrâre.
Art. 3. Ñ Licenþa de concesiune a activitãþii miniere de
exploatare prevãzutã la art. 1 intrã în vigoare la data
publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Bucureºti, 25 septembrie 2002.
Nr. 1.070.

Contrasemneazã:
Ministrul industriei ºi resurselor,
Dan Ioan Popescu
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale,
Maria Iuliana Stratulat

*) Anexa se comunicã Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea unei licenþe de dare în administrare a activitãþii miniere de exploatare,
încheiatã între Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale ºi oraºul Slãnic-Moldova
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 11 din Legea minelor nr. 61/1998, cu
modificãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã licenþa de dare în administrare a
activitãþii miniere de exploatare, încheiatã între Agenþia
Naþionalã pentru Resurse Minerale, în calitate de autoritate
competentã însãrcinatã cu punerea în valoare a resurselor
minerale aflate în proprietatea publicã a statului, ºi oraºul
Slãnic-Moldova, judeþul Bacãu, în calitate de administrator,
în zãcãmântul de gresie Velniþa din oraºul Slãnic-Moldova,
judeþul Bacãu, prevãzutã în anexa*) care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2. Ñ Stabilirea ºi plata redevenþei se fac în
condiþiile prevãzute la art. XI din anexa la prezenta
hotãrâre.
Art. 3. Ñ Licenþa de dare în administrare a activitãþii
miniere de exploatare prevãzutã la art. 1 intrã în vigoare
la data publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul industriei ºi resurselor,
Dan Ioan Popescu
p. Ministrul administraþiei publice,
Ionel Fleºariu,
secretar de stat
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale,
Maria Iuliana Stratulat
Bucureºti, 25 septembrie 2002.
Nr. 1.071.
*) Anexa se comunicã Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea cu platã a complexului de Sere Dumbrãveni din domeniul privat
al statului ºi din patrimoniul Societãþii Comerciale ”Distrigaz NordÒ Ñ S.A.
în domeniul public al oraºului Dumbrãveni, judeþul Sibiu,
ºi în administrarea Consiliului Local al Oraºului Dumbrãveni
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României, precum ºi ale art. 8 alin. (3) ºi ale art. 12 alin. (1) ºi (2)
din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã ºi regimul juridic al acesteia, cu completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ
Se aprobã transmiterea cu platã a
complexului de Sere Dumbrãveni, având datele de identificare prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din domeniul privat al statului ºi din
patrimoniul Societãþii Comerciale ”Distrigaz NordÒ Ñ S.A. în
domeniul public al oraºului Dumbrãveni, judeþul Sibiu, ºi în
administrarea Consiliului Local al Oraºului Dumbrãveni.

Art. 2. Ñ Predarea-preluarea obiectivului prevãzut la
art. 1, cu activul ºi pasivul aferente acestuia, 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, la valoarea de înregistrare în contabilitate de la
data transmiterii.
Art. 3. Ñ Personalul existent care deserveºte obiectivul
prevãzut la art. 1 este considerat transferat în interesul
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serviciului ºi îºi menþine drepturile negociate prin contractul
colectiv de muncã încheiat cu Societatea Comercialã

”Distrigaz NordÒ Ñ S.A., pânã la încheierea unui nou contract colectiv de muncã.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul industriei ºi resurselor,
Dan Ioan Popescu
p. Ministrul administraþiei publice,
Ionel Fleºariu,
secretar de stat
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

Bucureºti, 25 septembrie 2002.
Nr. 1.072.

ANEXÃ
DATELE DE IDENTIFICARE

a activului Sere Dumbrãveni care se transmite din domeniul privat al statului ºi din
patrimoniul Societãþii Comerciale ”Distrigaz NordÒ Ñ S.A. în domeniul public al oraºului Dumbrãveni,
judeþul Sibiu, ºi în administrarea Consiliului Local al Oraºului Dumbrãveni
Denumirea
activului

Sediul
activului

Suprafaþa
construitã

desfãºuratã

terenului

Sere
Oraºul Dumbrãveni, 44.810 m2 147.010 m2 182.748 m2
Dumbrãveni Str. Ernei nr. 27,
judeþul Sibiu

Valoarea de
inventar
a activului

Persoana juridicã
de la care se
transmite activul

Persoana
la care se transmite
activul

11.297.291.359 lei

Societatea Comercialã
”Distrigaz NordÒ Ñ S.A.

Consiliul Local
al Oraºului
Dumbrãveni

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea acordãrii producãtorilor agricoli, în toamna anului 2002, a unui avans de 30%
din sprijinul direct al statului, pentru înfiinþarea culturilor de toamnã, realizarea lucrãrilor agricole
de pregãtire a terenului ºi fertilizarea chimicã de bazã la culturile agricole susþinute
ca produs marfã în anul 2003
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României, ale art. 40 alin. (2) din Legea privind finanþele publice
nr. 72/1996, cu modificãrile ulterioare, ºi ale art. 7 alin. (1) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 108/2001 privind
exploataþiile agricole, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 166/2002,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ (1) Producãtorii agricoli, organizaþi în
exploataþii agricole în baza prevederilor Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 108/2001 privind exploataþiile agricole, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 166/2002, care
deþin sau administreazã exploataþii agricole ºi valorificã pe
piaþã produsele obþinute, beneficiazã de sprijinul direct al
statului, prin facilitãþi financiare, în scopul îmbunãtãþirii
eficienþei economice, al creºterii producþiei ºi indicilor de
calitate a produselor agricole.
(2) De prevederile prezentei hotãrâri beneficiazã ºi
unitãþile de cercetare ºi învãþãmânt agricol, care realizeazã
producþie marfã, cu îndeplinirea condiþiilor prevãzute la
art. 5 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 108/2001,
aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 166/2002.
Art. 2. Ñ (1) Se aprobã acordarea unui avans de 30%
din sprijinul direct pe produs, pentru producþia marfã livratã
în anul 2003, în sumã totalã de 513 miliarde lei, din
bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor pe
anul 2002, astfel:
a) pentru lucrãrile agricole de înfiinþare a culturilor de
grâu ºi secarã, orzoaicã, legume ºi legume de serã;

b) pentru lucrãrile de pregãtire a terenului ºi fertilizarea
chimicã de bazã la culturile agricole care se înfiinþeazã în
primãvarã: floarea-soarelui, soia, legume, legume de serã,
tutun, hamei, in ºi cânepã pentru fibrã, fructe ºi struguri de
masã.
(2) Cantitãþile ºi sumele alocate pentru produsele marfã
prevãzute la alin. (1) sunt nominalizate în anexa nr. 1.
Art. 3. Ñ (1) Beneficiarii sprijinului direct al statului
acordat pentru produsele marfã prevãzute la art. 2 alin. (1)
trebuie sã respecte tehnologiile agricole, astfel:
a) sã facã dovada cã au folosit la înfiinþarea culturilor
agricole sãmânþa certificatã;
b) lucrãrile mecanice de arat, pregãtirea patului germinativ ºi însãmânþarea culturilor de toamnã s-au executat la
nivelul cerinþelor agrotehnice;
c) semãnatul culturilor de toamnã s-a efectuat în perioada optimã recomandatã în literatura de specialitate;
d) sã facã dovada efectuãrii lucrãrilor specifice pentru
culturile care se înfiinþeazã în primãvara anului 2003;
e) sã efectueze fertilizarea de bazã specificã fiecãrei
culturi cu îngrãºãminte chimice;
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f) sã înfiinþeze culturi de legume în sere încãlzite, în
ciclul I ºi II, cu respectarea tehnologiei de culturã, ºi sã
facã dovada consumului de energie termicã în perioada
15 octombrie 2002 Ñ 30 aprilie 2003.
(2) Sumele acordate cu titlu de subvenþie pot fi utilizate
pentru procurarea de îngrãºãminte chimice, motorinã, plata
lucrãrilor mecanice, plata energiei termice consumate în
sere ºi tratamente fitosanitare.
Art. 4. Ñ (1) Pentru a beneficia de un avans din sprijinul direct pe produs marfã, producãtorii agricoli trebuie sã
prezinte la direcþiile pentru agriculturã ºi industrie alimentarã judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, contracte
de vânzare-cumpãrare încheiate cu beneficiarii pentru produsele marfã a culturilor prevãzute la art. 2 alin. (1) ºi
garantarea materialã a acestora cu producþia agricolã.
(2) Produsele agricole prevãzute în anexa nr. 1, care se
utilizeazã ca materie primã pentru realizarea de produse
alimentare ºi/sau industriale, în cadrul unitãþilor proprii de
producþie ale producãtorilor, sunt considerate produse marfã
ºi beneficiazã de prevederile prezentei hotãrâri.
Art. 5. Ñ Pentru a beneficia de prevederile prezentei
hotãrâri producãtorii agricoli trebuie sã formuleze o cereretip adresatã direcþiei generale pentru agriculturã ºi industrie
alimentarã judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, conform modelului prevãzut în anexa nr. 2.
Art. 6. Ñ (1) În baza cererii-tip adresate direcþiei generale pentru agriculturã ºi industrie alimentarã judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, se întocmesc dosare
producãtorilor agricoli, care cuprind datele de identificare,
dimensionarea suprafeþelor cultivate, schiþele de amplasare
a culturilor, contractul de vânzare-cumpãrare a producþiei ºi
garanþiile materiale.
(2) Întocmirea ºi verificarea dosarelor producãtorilor agricoli cu documentaþia prezentatã la alin. (1) revin direcþiei
generale pentru agriculturã ºi industrie alimentarã judeþene,
respectiv a municipiului Bucureºti, prin reprezentanþii sãi
teritoriali, în baza datelor furnizate de producãtorii agricoli.
(3) Dosarele întocmite de reprezentanþii direcþiei generale pentru agriculturã ºi industrie alimentarã judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, se pãstreazã în original la
sediul acestora ºi se introduc într-un program informatic
care se actualizeazã în funcþie de situaþiile deosebite
apãrute în teritoriu sau ori de câte ori este necesar.
(4) Rãspunderea pentru realitatea ºi exactitatea datelor
cuprinse în dosarele întocmite revine reprezentanþilor
direcþiilor generale pentru agriculturã ºi industrie alimentarã
judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti.
(5) Termenul limitã pentru depunerea de cãtre
producãtorii agricoli a cererii-tip pentru acordarea avansului
este 15 noiembrie 2002.
(6) Direcþiile generale pentru agriculturã ºi industrie alimentarã judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, întocmesc situaþiile centralizatoare privind cererile pentru
încasarea avansurilor conform modelului prevãzut în anexa
nr. 3 ºi le transmit la Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi
Pãdurilor Ñ Direcþia generalã de patrimoniu public ºi de
gestiune a mijloacelor financiare.
Art. 7. Ñ Derularea fondurilor alocate ca sprijin direct
al statului pe produs pentru producãtorii agricoli, în conformitate cu prevederile prezentei hotãrâri, se face prin
direcþiile generale pentru agriculturã ºi industrie alimentarã
judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti.
Art. 8. Ñ Decontarea sumelor, reprezentând fondurile
alocate conform prevederilor prezentei hotãrâri, se face prin
direcþiile generale pentru agriculturã ºi industrie alimentarã
judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, prin bãnci sau,
dupã caz, prin oficiile poºtale, prin virament în conturile
producãtorilor agricoli, iar pentru producãtorii agricoli care
nu au cont deschis decontarea se face prin mandat poºtal,
a cãrui contravaloare este suportatã de beneficiar.
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Art. 9. Ñ Direcþiile generale pentru agriculturã ºi industrie alimentarã judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti,
dupã verificarea ºi aprobarea cererilor formulate de cãtre
producãtorii agricoli pentru încasarea avansului de la bugetul de stat, întocmesc ºi transmit pânã la data de
30 noiembrie 2002 la Direcþia generalã de patrimoniu
public ºi de gestiune a mijloacelor financiare din cadrul
Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor centralizatorul acestor cereri, conform modelului prevãzut în anexa
nr. 4.
Art. 10. Ñ (1) În baza situaþiei centralizatoare privind
cererile formulate pentru încasarea de la bugetul de stat a
fondurilor alocate în avans, în conformitate cu anexa nr. 1,
transmisã de direcþiile generale pentru agriculturã ºi
industrie alimentarã judeþene, respectiv a municipiului
Bucureºti, Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor
transmite Ministerului Finanþelor Publice cererea pentru
deschiderea creditelor bugetare.
(2) Cererea pentru deschiderea creditelor bugetare,
însoþitã de situaþia centralizatoare pe judeþe, se întocmeºte
conform modelului prevãzut în anexa nr. 5.
Art. 11. Ñ Dupã aprobarea cererii pentru deschiderea
creditelor bugetare de cãtre Ministerul Finanþelor Publice,
din bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor,
se alimenteazã conturile direcþiilor generale pentru
agriculturã ºi industrie alimentarã judeþene, respectiv a
municipiului Bucureºti, care, pe baza cererilor aprobate
pentru încasarea sumelor alocate de la bugetul de stat,
întocmite de producãtorii agricoli, efectueazã plata cãtre
aceºtia, astfel:
a) pentru producãtorii agricoli cu personalitate juridicã,
în conturi deschise la trezorerii sau la bãnci;
b) pentru producãtorii agricoli persoane fizice, prin
casieria direcþiilor generale pentru agriculturã ºi industrie
alimentarã judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, sau
prin mandat poºtal;
c) contravaloarea mandatului poºtal este suportatã de
beneficiar.
Art. 12. Ñ (1) Avansul va fi justificat de producãtorii
agricoli pânã la data de 15 decembrie 2002, pe bazã de
documente care sã ateste utilizarea sumelor pentru
înfiinþarea culturilor de toamnã ºi realizarea lucrãrilor agricole de pregãtire a terenului ºi de fertilizare chimicã de
bazã pentru culturile care se înfiinþeazã în primãvara anului
2003.
(2) Documentele prevãzute la alin. (1) vor fi depuse la
direcþiile generale pentru agriculturã ºi industrie alimentarã
judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti.
(3) Sumele încasate ºi nejustificate pânã la data de
15 decembrie 2002 vor fi virate la bugetul de stat de cãtre
direcþiile generale pentru agriculturã ºi industrie alimentarã
judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti.
(4) Direcþiile generale pentru agriculturã ºi industrie
alimentarã judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, vor
urmãri justificarea sumelor acordate ºi virarea sumelor
neutilizate la bugetul de stat.
Art. 13. Ñ (1) Utilizarea de cãtre producãtorii agricoli
beneficiari ai sprijinului direct acordat de stat a sumelor
alocate, în alte scopuri decât cele prevãzute în prezenta
hotãrâre, se sancþioneazã cu amendã civilã în cuantum fix
de 30 milioane lei.
(2) Sumele care au fãcut obiectul faptei prevãzute la
alin. (1) se restituie de cãtre cei în cauzã la bugetul de
stat, actualizate în funcþie de indicele inflaþiei pentru perioada în care au fost folosite în alte scopuri.
(3) Organele de control ale Ministerului Agriculturii,
Alimentaþiei ºi Pãdurilor vor verifica permanent modul de
acordare ºi utilizare a alocaþiilor de la bugetul de stat
reprezentând sprijinul direct pe produs marfã.
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Art. 14. Ñ Termenul ”1 octombrie 2002Ò prevãzut la
art. 5 alin. (5) ºi termenul ”10 octombrie 2002Ò prevãzut la
art. 7 din Hotãrârea Guvernului nr. 945/2002 privind
aprobarea acordãrii unui avans de 30% în anul 2002 producãtorilor agricoli cultivatori de sfeclã de zahãr, pentru
costul lucrãrilor agricole de pregãtire a terenului din toamna

anului 2002, pentru producþia de sfeclã de zahãr din
anul 2003, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 664 din 6 septembrie 2002, se prorogã la
”15 noiembrie 2002Ò ºi, respectiv, la ”30 noiembrie 2002Ò.
Art. 15. Ñ Anexele nr. 1Ñ5 fac parte integrantã din
prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Ilie Sârbu
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

Bucureºti, 2 octombrie 2002.
Nr. 1.077.

ANEXA Nr. 11)
LISTA

cuprinzând cantitãþile de produse agricole marfã destinate comercializãrii,
fondurile ºi sursa de finanþare a acestora pe anul 2002Ñ2003

*) Este inclusã ºi producþia marfã ecologicã, care se va produce în conformitate cu prevederile Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobatã prin Legea nr. 38/2001, ºi ale Hotãrârii Guvernului nr. 917/2001 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice.
1)

Anexa nr. 1 este reprodusã în facsimil.
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ANEXA Nr. 2*)

ANEXA Nr. 3*)

*) Anexele nr. 2 ºi 3 sunt reproduse în facsimil.
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ANEXA Nr. 4*)

ANEXA Nr. 5*)

*) Anexa nr. 4 ºi 5 sunt reproduse în facsimil.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea organizãrii, în cadrul Târgului Tehnic Internaþional Bucureºti Ñ TIB 2002
din perioada 7Ñ12 octombrie 2002, a Expoziþiei ”Conceput în România Ñ CONRO 2002Ò
ºi a Salonului ”InventikaÒ
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 58 alin. (3) lit. i) din Ordonanþa Guvernului
nr. 57/2002 privind cercetarea ºtiinþificã ºi dezvoltarea tehnologicã,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã organizarea, în cadrul Târgului
Tehnic Internaþional Bucureºti Ñ TIB 2002 din perioada
7Ñ12 octombrie 2002, a Expoziþiei ”Conceput în
România Ñ CONRO 2002Ò ºi a Salonului ”InventikaÒ.
Art. 2. Ñ Acþiunile legate de organizarea ºi desfãºurarea evenimentului prevãzut la art. 1 se realizeazã de
Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii, pe bazã de contracte
încheiate în condiþiile legii cu persoane juridice române, în
colaborare cu Camera de Comerþ ºi Industrie a României
ºi a Municipiului Bucureºti.
Art. 3. Ñ (1) Finanþarea cheltuielilor aferente organizãrii
ºi desfãºurãrii evenimentului prevãzut la art. 1, în limita
sumei de 3 miliarde lei, se asigurã din bugetul Ministerului

Educaþiei ºi Cercetãrii pe anul 2002, de la capitolul 71.01
”Cercetare ºtiinþificãÒ, subcapitolul 50 ”Alte instituþii ºi acþiuni
pentru cercetarea ºtiinþificãÒ, titlul/articolul 20 ”Cheltuieli
materiale ºi serviciiÒ.
(2) În vederea desfãºurãrii în bune condiþii a evenimentului prevãzut la art. 1 se pot atrage fonduri provenite din
donaþii ºi sponsorizãri ale persoanelor fizice ºi juridice, din
þarã ºi din strãinãtate, în condiþiile legii.
Art. 4. Ñ Structura bugetului aferent organizãrii ºi
desfãºurãrii evenimentului prevãzut la art. 1, stabilit potrivit
art. 3 alin. (1), se aprobã prin ordin al ministrului delegat la
Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii pentru activitatea de
cercetare.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul delegat la Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii
pentru activitatea de cercetare,
ªerban Constantin Valeca
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

Bucureºti, 2 octombrie 2002.
Nr. 1.078.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 1.036/2002 privind aprobarea finanþãrii cheltuielilor
aferente organizãrii ºi desfãºurãrii la Bucureºti, în perioada 17Ð19 octombrie 2002,
a Concertului aniversar Phoenix
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 1.036/2002 privind aprobarea finanþãrii cheltuielilor aferente organizãrii ºi
desfãºurãrii la Bucureºti, în perioada 17Ñ19 octombrie
2002, a Concertului aniversar Phoenix, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 din 26 septembrie 2002, se modificã dupã cum urmeazã:
1. În titlu ºi în articolul 1, sintagma ”în perioada
17Ñ19 octombrie 2002Ò se înlocuieºte cu sintagma ”în
cursul lunii octombrie 2002Ò.

2. Alineatul (2) al articolului 2 va avea urmãtorul
cuprins:
”(2) Finanþarea acþiunii prevãzute la art. 1 se asigurã din
bugetul Ministerului Culturii ºi Cultelor, prin intermediul
Artexim, pe bazã de contract de finanþare încheiat cu
Fundaþia ÇPhoenix TranssylvaniaÈ, cu plata în avans, în
cuantum de 30%, pentru realizarea proiectului.Ò

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
p. Ministrul culturii ºi cultelor,
Laurenþiu Tãnase,
secretar de stat
Ministrul pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Petru ªerban Mihãilescu
Bucureºti, 2 octombrie 2002.
Nr. 1.079.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind trecerea unui imobil din proprietatea publicã a statului
ºi din administrarea Ministerului de Interne în proprietatea publicã a municipiului Drobeta-Turnu Severin
ºi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Drobeta-Turnu Severin, judeþul Mehedinþi
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 unui imobil, compus din
construcþii ºi terenul aferent, situat în localitatea Gura Vãii,
municipiul Drobeta-Turnu Severin, judeþul Mehedinþi, identificat potrivit anexei care face parte integrantã din prezenta
hotãrâre, din proprietatea publicã a statului ºi din
administrarea Ministerului de Interne în proprietatea publicã

a municipiului Drobeta-Turnu Severin ºi în administrarea
Consiliului Local al Municipiului Drobeta-Turnu Severin.
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:
Ministru de interne,
Ioan Rus
p. Ministrul administraþiei publice,
Ionel Fleºariu,
secretar de stat
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucureºti, 2 octombrie 2002.
Nr. 1.080.

ANEXÃ
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din proprietatea publicã a statului ºi din administrarea Ministerului de Interne
în proprietatea publicã a municipiului Drobeta-Turnu Severin ºi în administrarea Consiliului Local
al Municipiului Drobeta-Turnu Severin, judeþul Mehedinþi

Locul unde este
situat imobilul care
se transmite

Persoana juridicã
de la care se
transmite imobilul

Municipiul
Statul român,
Drobeta-Turnu Severin, Ministerul
localitatea Gura Vãii,
de Interne
judeþul Mehedinþi

Persoana juridicã
la care se
transmite imobilul

Municipiul
Drobeta-Turnu Severin,
Consiliul Local al
Municipiului Drobeta-Turnu
Severin, judeþul Mehedinþi

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Poziþia din inventarul
bunurilor aparþinând domeniului
public al statului, aprobat prin
Hotãrârea Guvernului
nr. 1.326/2001

Suprafaþa terenului liber = 1.226,80 m2 Nr. M.F.P.: 106.193
Suprafaþa construitã totalã = 973,20 m2,
din care:
Ñ pavilionul principal (P+1) = 616,10 m2
Ñ bloc alimentar (P) = 343,40 m2
Ñ magazie (P) = 13,70 m2
Suprafaþa totalã = 2.200 m2
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE
ªI ADMINISTRAREA PARTICIPAÞIILOR STATULUI

ORDIN
privind instituirea procedurii de administrare specialã la Societatea Comercialã
”TransmixtÒ Ñ S.A. Bistriþa
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 ”TransmixtÒ Ñ S.A. Bistriþa,
ministrul Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului emite prezentul ordin.
Art. 1. Ñ Se instituie procedura de administrare specialã în perioada de privatizare la Societatea Comercialã
”TransmixtÒ Ñ S.A. Bistriþa, denumitã în continuare societate
comercialã, cu sediul în municipiul Bistriþa, Str. Sigmirului
nr. 16, judeþul Bistriþa-Nãsãud, înmatriculatã la Oficiul registrului comerþului sub nr. J6/120/1991, începând cu data de
30 septembrie 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 posibil a fi revendicate;
b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specialã în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendãrii 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.

p. Ministrul Autoritãþii pentru Privatizare
ºi Administrarea Participaþiilor Statului,
Gheorghe Musliu,
secretar de stat
Bucureºti, 27 septembrie 2002.
Nr. 89.
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AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE
ªI ADMINISTRAREA PARTICIPAÞIILOR STATULUI

ORDIN
privind instituirea procedurii de administrare specialã la Societatea Comercialã
”TranstitanÒ Ñ S.A. Bucureºti
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 ”TranstitanÒ Ñ S.A. Bucureºti,
ministrul Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului emite prezentul ordin.
Art. 1. Ñ Se instituie procedura de administrare specialã în perioada de privatizare la Societatea Comercialã
”TranstitanÒ Ñ S.A. Bucureºti, denumitã în continuare societate
comercialã, cu sediul în municipiul Bucureºti, str. Smârdan
nr. 27, sectorul 3, înmatriculatã la Oficiul registrului
comerþului sub nr. J40/208/1991, începând cu data de
30 septembrie 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 posibil a fi revendicate;
b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specialã în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendãrii 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.

p. Ministrul Autoritãþii pentru Privatizare
ºi Administrarea Participaþiilor Statului,
Gheorghe Musliu,
secretar de stat
Bucureºti, 27 septembrie 2002.
Nr. 90.
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