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HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea Convenþiei dintre Guvernul României
ºi Guvernul Republicii Slovenia pentru cooperare
în domeniul carantinei plantelor ºi protecþiei plantelor,
semnatã la Bucureºti la 8 iulie 2002
În temeiul art. 107 din Constituþie ºi al art. 5 alin. 1 din Legea
nr. 4/1991 privind încheierea ºi ratificarea tratatelor,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã Convenþia dintre Guvernul României ºi Guvernul
Republicii Slovenia pentru cooperare în domeniul carantinei plantelor ºi protecþiei plantelor, semnatã la Bucureºti la 8 iulie 2002.
Art. 2. Ñ Cheltuielile ocazionate de aducerea la îndeplinire de cãtre
partea românã a prevederilor convenþiei vor fi în conformitate cu reglementãrile legale în vigoare, în limita prevederilor bugetului aprobat al
Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul agriculturii, alimentaþiei
ºi pãdurilor,
Ilie Sârbu
Ministrul afacerilor externe,
Mircea Geoanã
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 24 octombrie 2002.
Nr. 1.205.
CONVENÞIE
între Guvernul României ºi Guvernul Republicii Slovenia pentru cooperare în domeniul carantinei plantelor
ºi protecþiei plantelor
Guvernul României ºi Guvernul Republicii Slovenia, denumite în continuare pãrþi contractante,
dorind sã întãreascã cooperarea reciprocã în domeniul carantinei plantelor ºi protecþiei plantelor,
pentru a proteja teritoriile statelor lor faþã de introducerea ºi rãspândirea organismelor de carantinã ºi limitarea pierderilor cauzate de acestea, precum ºi pentru a facilita comerþul ºi schimburile de vegetale ºi produse vegetale,
au convenit urmãtoarele:
ARTICOLUL 1

ARTICOLUL 2

Termenii utilizaþi în prezenta convenþie au urmãtoarele semnificaþii:
a) vegetale Ñ plante vii ºi pãrþile acestora, inclusiv seminþe;
b) produse vegetale Ñ produse de origine vegetalã neprelucrate (inclusiv boabe) ºi alte produse prelucrate, care, prin natura
lor sau a prelucrãrii lor, pot constitui un risc de introducere ºi
rãspândire a organismelor dãunãtoare;
c) seminþe Ñ seminþe pentru însãmânþare, nu pentru consum
sau prelucrare;
d) organism dãunãtor Ñ dãunãtori ai plantelor Ñ orice formã
de viaþã animalã sau vegetalã, precum ºi orice agent patogen
dãunãtor sau potenþial dãunãtor vegetalelor ori produselor vegetale;
e) organism de carantinã Ñ organism dãunãtor care are o
importanþã naþionalã potenþialã pentru economia þãrii ameninþate ºi
care nu este încã prezent în aceastã þarã sau, chiar dacã este
prezent, nu este larg rãspândit ºi face obiectul unei combateri oficiale.

Autoritãþile competente ale pãrþilor contractante, responsabile
pentru implementarea prezentei convenþii ºi autorizate sã iniþieze
amendamente sau modificãri pe baza acordului mutual al pãrþilor
contractante, sunt:
1. pentru partea românã Ñ Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei
ºi Pãdurilor al României;
2. pentru partea slovenã Ñ Ministerul Agriculturii, Silviculturii
ºi Alimentaþiei al Republicii Slovenia.
ARTICOLUL 3

Autoritãþile competente ale pãrþilor contractante se vor informa
reciproc imediat asupra apariþiei organismelor de carantinã
menþionate în listele fiecãrei pãrþi contractante, precum ºi asupra
mãsurilor luate împotriva rãspândirii lor ºi a mãsurilor întreprinse
pentru eradicare.
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ARTICOLUL 4

ARTICOLUL 12

Exportul ºi tranzitul transporturilor de vegetale ºi produse
vegetale din teritoriul statului unei pãrþi contractante pe/prin teritoriul statului celeilalte pãrþi contractante vor fi efectuate în conformitate cu legislaþia celeilalte pãrþi contractante privind carantina
plantelor ºi protecþia plantelor.

Autoritãþile competente ale pãrþilor contractante:
a) vor face schimb de legi ºi alte reglementãri referitoare la
carantina plantelor ºi protecþia plantelor în termen de cel puþin
30 de zile de la intrarea lor în vigoare;
b) se vor informa reciproc asupra revistelor de specialitate,
monografiilor ºi publicaþiilor din domeniul carantinei plantelor ºi
protecþiei plantelor, editate în þãrile lor.

ARTICOLUL 5

Pãrþile contractante vor interzice importul de pãmânt (cu
excepþia turbei) sau folosirea ca material de ambalaj a fânului,
paielor, frunzelor uscate, muºchiului scoarþei de copac sau a altor
materiale pe care se înmulþesc organismele dãunãtoare.
Vegetalele ºi produsele vegetale exportate vor fi ambalate în
ambalaje care nu au mai fost utilizate înainte de export.
Mijloacele de transport utilizate pentru transportul vegetalelor
ºi produselor vegetale pe teritoriul statului celeilalte pãrþi contractante trebuie sã fie bine curãþate ºi, dacã este necesar, dezinfectate ºi dezinsectizate.
ARTICOLUL 6

Fiecare transport de vegetale ºi produse vegetale exportat,
care este supus unei inspecþii fitosanitare, trebuie însoþit de un
certificat fitosanitar, emis de o autoritate din serviciul de carantinã
ºi protecþia plantelor, care sã confirme cã transportul respectiv nu
conþine organisme care sunt de carantinã în statul importator.
Transporturile de vegetale ºi produse vegetale care sunt reexportate trebuie însoþite de un certificat fitosanitar pentru reexport
ºi de certificatul fitosanitar original sau de o copie de pe acestea,
verificatã de þara de origine.
Prezenþa certificatului fitosanitar nu exclude dreptul statului
importator de a efectua inspecþii fitosanitare asupra cantitãþilor de
marfã transportatã ºi de a lua mãsuri corespunzãtoare.
În cazul unei mãsuri de urgenþã autoritãþile competente ale
pãrþilor contractante pot stabili cerinþe fitosanitare suplimentare.

ARTICOLUL 13

În scopul accelerãrii transporturilor ºi pentru a reduce riscul
introducerii organismelor de carantinã pot fi efectuate inspecþii fitosanitare, care sã fie acceptate reciproc, de cãtre autoritãþile competente ale pãrþilor contractante pe teritoriul statului celeilalte pãrþi
contractante.
Autoritatea competentã a pãrþii contractante pe teritoriul cãreia
se face inspecþia fitosanitarã va asigura, dacã este cazul, premisele ºi echipamentul necesar ºi va asigura respectarea reglementãrilor corespunzãtoare pentru siguranþa întregii activitãþi.
Autoritãþile competente ale pãrþilor contractante vor stabili procedura ºi alte condiþii ale inspecþiei fitosanitare.
ARTICOLUL 14

Autoritãþile competente ale pãrþilor contractante, dacã este
necesar, vor organiza consultãri comune pentru a se ocupa de
aspectele legate de implementarea prezentei convenþii.
Consultãrile vor avea loc alternativ în România ºi în Republica
Slovenia. Data ºi locul consultãrilor vor fi determinate de un
acord mutual.
ARTICOLUL 15

Cheltuielile ocazionate de aplicarea prevederilor prezentei convenþii vor fi suportate de fiecare parte contractantã, cu respectarea legislaþiei sale naþionale.
ARTICOLUL 16

ARTICOLUL 7

Pãrþile contractante se vor informa reciproc despre punctele
de trecere a frontierei prin care vor avea loc exportul, importul ºi
tranzitul transporturilor de vegetale ºi produse vegetale.
ARTICOLUL 8

Dacã în timpul inspecþiei fitosanitare este gãsit un organism
de carantinã sau se constatã unele încãlcãri ale reglementãrilor
de carantinã, autoritãþile competente ale pãrþilor contractante sunt
îndreptãþite sã refuze importul de vegetale ºi produse vegetale ori
sã le distrugã sau pot lua urgent alte mãsuri fitosanitare.
ARTICOLUL 9

Pãrþile contractante vor aplica prevederile prezentei convenþii
tuturor schimburilor de vegetale ºi produse vegetale, inclusiv în
cazul donaþiilor, schimburilor ºtiinþifice ºi, de asemenea, celor destinate reprezentanþelor diplomatice ºi personalului acestora din
cele douã þãri.
ARTICOLUL 10

Autoritãþile competente ale pãrþilor contractante, dacã este
necesar, îºi vor asigura una alteia experþi, asistenþã tehnicã ºi alt
tip de asistenþã în domeniul carantinei fitosanitare ºi al protecþiei
plantelor, în conformitate cu prevederile acestei convenþii.

Prevederile prezentei convenþii nu vor afecta drepturile ºi
obligaþiile pãrþilor contractante, rezultate din acordurile încheiate cu
alte state sau din faptul cã sunt membre în organizaþii
internaþionale pentru carantina ºi protecþia plantelor.
ARTICOLUL 17

Orice disputã între pãrþile contractante, apãrutã ca urmare a
diferenþelor în interpretarea sau implementarea prezentei convenþii,
va fi rezolvatã de cãtre o comisie comunã, compusã din 3 membri pentru fiecare parte. Dacã comisia comunã nu poate gãsi o
soluþie, disputele vor fi rezolvate pe cãi diplomatice.
ARTICOLUL 18

La data intrãrii în vigoare a prezentei convenþii, Convenþia privind protecþia plantelor agricole ºi forestiere împotriva dãunãtorilor
ºi agenþilor patogeni dintre Republica Popularã Românã ºi
Republica Popularã Federativã Iugoslavia, semnatã la 25 septembrie 1956 la Bucureºti, îºi înceteazã valabilitatea în relaþiile dintre
România ºi Republica Slovenia.
ARTICOLUL 19

Pentru a preveni introducerea organismelor de carantinã, precum ºi a celor periculoase din punct de vedere economic pãrþile
contractante au dreptul:
Ñ sã limiteze sau sã cearã condiþii speciale referitoare la
importul de vegetale ºi produse vegetale;
Ñ sã interzicã importul vegetalelor ºi produselor vegetale.

Prezenta convenþie va intra în vigoare în a 30-a zi de la data
ultimei notificãri prin care pãrþile contractante se vor informa reciproc asupra îndeplinirii tuturor procedurilor interne legale, necesare intrãrii sale în vigoare.
Prezenta convenþie se va încheia pe o perioadã nedeterminatã. Fiecare parte contractantã poate denunþa acordul în scris,
prin canale diplomatice. În acest caz prezenta convenþie va expira
la 6 luni de la data primirii notificãrii de încetare a acordului.
Semnatã la Bucureºti la 8 iulie 2002, în douã exemplare originale, fiecare în limbile românã, slovenã ºi englezã, toate textele
fiind egal autentice. În caz de divergenþã de interpretare textul în
limba englezã va prevala.

Pentru Guvernul României,
Mircea Geoanã

Pentru Guvernul Republicii Slovenia,
Dimitrij Rupel

ARTICOLUL 11
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea Convenþiei dintre Guvernul României
ºi Guvernul Republicii Slovenia pentru cooperare
în domeniul veterinar, semnatã la Bucureºti la 8 iulie 2002
În temeiul art. 107 din Constituþie ºi al art. 5 alin. 1 din Legea
nr. 4/1991 privind încheierea ºi ratificarea tratatelor,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã Convenþia dintre Guvernul României ºi Guvernul
Republicii Slovenia pentru cooperare în domeniul veterinar, semnatã la
Bucureºti la 8 iulie 2002.
Art. 2. Ñ Cheltuielile ocazionate de ducerea la îndeplinire de cãtre
partea românã a prevederilor convenþiei vor fi în conformitate cu reglementãrile legale în vigoare, în limita prevederilor bugetului aprobat
Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul agriculturii, alimentaþiei
ºi pãdurilor,
Ilie Sârbu
Ministrul afacerilor externe,
Mircea Geoanã
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 24 octombrie 2002.
Nr. 1.206.

CONVENÞIE
între Guvernul României ºi Guvernul Republicii Slovenia pentru cooperare în domeniul veterinar
Guvernul României ºi Guvernul Republicii Slovenia, denumite în continuare pãrþi contractante,
având ca obiectiv promovarea cooperãrii în domeniul veterinar ºi
având în vedere prevenirea difuzãrii bolilor la animale ºi a celor transmisibile de la animale la om pentru asigurarea unei protecþii corespunzãtoare ºi echivalente a stãrii de sãnãtate a animalelor ºi a oamenilor,
au decis urmãtoarele:
ARTICOLUL 1

ARTICOLUL 4

În scopul prevenirii difuzãrii bolilor la animale ºi a celor transmisibile de la animale la oameni ºi/sau a riscului pentru sãnãtatea
oamenilor pe teritoriile statelor lor, pãrþile contractante vor coopera
pentru monitorizarea exportului, importului ºi tranzitului de animale,
produselor de origine animalã ºi altor produse supuse controlului
veterinar.

1. Autoritãþile veterinare competente ale pãrþilor contractante se
vor informa reciproc privind:
a) fiecare apariþie a oricãrei boli pe teritoriul lor, înregistratã în
Lista A a Codului de boli al Oficiului Internaþional de Epizootii ºi
în legãturã cu bolile care au apãrut pe teritoriile statelor respective pentru prima datã sau bolile care au reapãrut dupã câþiva ani
de absenþã;
b) informaþiile legate de apariþia bolilor mai sus menþionate vor
conþine date privind speciile ºi numãrul de animale infectate, localizarea geograficã a apariþiei bolii, metoda de diagnostic folositã ºi
mãsurile de menþinere a apariþiei bolii sub control. În cazurile de
febrã aftoasã se va raporta tipul de virus izolat, în completarea
celorlalte informaþii;
c) asigurarea continuã a informaþiilor reciproce prin rapoarte,
pânã când apariþia bolii este adusã sub control;
d) informarea reciprocã, la solicitarea unei pãrþi contractante,
privind bolile înregistrate în Lista B a Codului de boli al Oficiului
Internaþional de Epizootii.
2. În cazul oricãrei boli menþionate la lit. a) a paragrafului 1,
apãrutã pe teritoriul unei pãrþi contractante, ambele pãrþi vor

ARTICOLUL 2

Autoritãþile veterinare ale pãrþilor contractante, competente în
domeniul aplicãrii prezentei convenþii, sunt urmãtoarele:
1. Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor, Agenþia
Naþionalã Sanitarã Veterinarã;
2. Ministerul Agriculturii, Silviculturii ºi Alimentaþiei, Administraþia
Veterinarã a Republicii Slovenia.
ARTICOLUL 3

Autoritãþile veterinare competente ale pãrþilor contractante vor
schimba informaþii asupra condiþiilor stabilite privind exportul,
importul ºi tranzitul de animale, produselor de origine animalã ºi
altor produse supuse în mod obligatoriu controlului veterinar.
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asigura sprijin reciproc în diagnosticarea unei astfel de boli ºi, la
cerere, vor asigura asistenþã pentru izolarea cazului.
3. Autoritãþile veterinare competente ale pãrþilor contractante
vor schimba lunar date privind bolile animalelor, a cãror apariþie
pe teritoriul celor douã state trebuie sã fie raportatã.
4. Autoritãþile veterinare competente ale pãrþilor contractante
vor schimba permanent certificate indicând condiþiile pentru importul de animale, produse de origine animalã ºi alte produse
supuse controlului veterinar ºi vor asigura informaþii reciproce privind eventualele schimbãri ºi modificãri ale certificatelor.
Certificatele veterinare sunt eliberate în limba þãrii exportatoare ºi
importatoare ºi, de asemenea, în limba englezã.
ARTICOLUL 5

Autoritãþile veterinare competente ale pãrþilor contractante vor
coopera în domeniul veterinar prin:
a) schimb de cunoºtinþe ºi experienþã la nivel universitar sau
postuniversitar;
b) cooperare între laboratoarele de diagnostic veterinare,
instituþii de cercetare ºi alte instituþii veterinare;
c) vizite de studii efectuate de experþi ºi cercetãtori;
d) schimb de publicaþii ºi reviste în domeniul medicinei veterinare;
e) asigurarea de informaþii reciproce privind organizarea serviciilor veterinare în ambele þãri ºi informaþii privind emiterea reglementãrilor ºi instrucþiunilor privind serviciile veterinare;
f) schimbul de informaþii reciproce privind noile realizãri ºi aplicarea cunoºtinþelor veterinare în domeniul medicinei veterinare, în
scopul prevenirii apariþiei bolilor infecþioase, parazitare ºi a altor
boli ale animalelor;
g) crearea condiþiilor favorabile ºi încurajarea comerþului cu
medicamente, vaccinuri, preparate de diagnostic ºi alte produse
de uz veterinar.
ARTICOLUL 6

Autoritãþile veterinare ale pãrþilor contractante vor furniza lista
unitãþilor aprobate pentru exportul de produse de origine animalã
ºi vor admite efectuarea de cãtre reprezentanþii lor de controale
reciproce în întreprinderile ºi unitãþile care exportã animale, produse de origine animalã ºi alte produse supuse controlului veterinar.
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ARTICOLUL 8

1. Schimbul de date, reviste ºi publicaþii între autoritãþile veterinare ale pãrþilor contractante se va efectua gratis.
2. Reprezentanþii autoritãþilor veterinare competente ale pãrþilor
contractante se vor întâlni ori de câte ori este necesar, într-un
loc ºi o perioadã convenite reciproc.
ARTICOLUL 9

Prezenta convenþie nu afecteazã drepturile ºi obligaþiile pãrþilor
contractante, care rezultã din alte acorduri internaþionale încheiate
de pãrþile contractante în domeniul veterinar.
ARTICOLUL 10

Orice diferend între pãrþile contractante privind implementarea
prezentei convenþii va fi rezolvat prin discuþii între autoritãþile veterinare competente, care vor adopta mãsurile necesare.
În cazul în care nu se ajunge la o înþelegere, diferendele dintre pãrþile contractante legate de punerea în aplicare a prezentei
convenþii vor fi examinate de cãtre o comisie mixtã compusã din
3 membri pentru fiecare parte contractantã.
Comisia mixtã se va întruni la cererea uneia dintre pãrþile
contractante, în termen de 30 de zile de la data solicitãrii unei
asemenea reuniuni de cãtre una dintre pãrþile contractante, pe
teritoriul statului respectiv.
ARTICOLUL 11

Prezenta convenþie va intra în vigoare în a 30-a zi de la data
ultimei notificãri prin care pãrþile contractante se vor informa reciproc asupra îndeplinirii tuturor procedurilor interne legale necesare
intrãrii în vigoare.
ARTICOLUL 12

Prezenta convenþie se va încheia pe o perioadã nedeterminatã. Fiecare parte contractantã poate denunþa în scris acordul,
prin canale diplomatice. În acest caz prezenta convenþie va expira
la 6 luni de la data primirii notificãrii de încetare a acordului.
ARTICOLUL 13

Cheltuielile ocazionate de aplicarea prevederilor prezentei convenþii vor fi suportate de fiecare parte contractantã, cu respectarea legislaþiei sale naþionale.

La data intrãrii în vigoare a prezentei convenþii Convenþia
sanitarã veterinarã dintre Republica Popularã Românã ºi
Republica Popularã Federativã Iugoslavia, semnatã la Belgrad la
4 august 1956, îºi înceteazã valabilitatea în relaþiile dintre
România ºi Republica Slovenia.
Semnatã la Bucureºti la 8 iulie 2002, în douã exemplare originale, fiecare în limbile românã, slovenã ºi englezã, toate textele
fiind egal autentice. În caz de divergenþã de interpretare, textul în
limba englezã va prevala.

Pentru Guvernul României,
Mircea Geoanã

Pentru Guvernul Republicii Slovenia,
Dimitrij Rupel

ARTICOLUL 7

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea art. 2 din Hotãrârea Guvernului nr. 828/2002 privind autorizarea
Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii de a achiziþiona tehnicã de calcul ºi servicii
prin intermediul unei finanþãri de tip leasing financiar
În temeiul art. 107 din Constituþie,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Articolul 2 din Hotãrârea Guvernului
nr. 828/2002 privind autorizarea Ministerului Educaþiei ºi
Cercetãrii de a achiziþiona tehnicã de calcul ºi servicii prin
intermediul unei finanþãri de tip leasing financiar, publicatã
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din
15 august 2002, se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:

”Art. 2. Ñ Se autorizeazã Ministerul Educaþiei ºi
Cercetãrii sã contracteze o finanþare de tip leasing financiar
pe o perioadã de 3 ani, cu valoare de achiziþie 51.750.000
dolari S.U.A., la care se adaugã costurile, dobânzile, taxele
ºi impozitele aferente pentru asigurarea resurselor financiare necesare derulãrii proiectului ÇSistem educaþional
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informatizatÈ, în vederea implementãrii sistemului alternativ
de educaþie asistatã de calculator, prin dotarea unitãþilor de

învãþãmânt preuniversitar din România cu laboratoare
informatizate.Ò

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul educaþiei ºi cercetãrii,
Ecaterina Andronescu
Ministrul comunicaþiilor ºi tehnologiei informaþiei,
Dan Nica
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 7 noiembrie 2002.
Nr. 1.220.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind alocarea unei sume din Fondul de intervenþie la dispoziþia Guvernului, pentru începerea
lucrãrilor de stabilizare a terenului pe care sunt construite blocuri, din cartierul Decebal, în aval de
podul Decebal, municipiul Baia Mare, judeþul Maramureº
În temeiul art. 107 din Constituþie, al art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finanþele publice, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, ºi al art. 21 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, cu modificãrile
ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã alocarea din Fondul de intervenþie
la dispoziþia Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul
2002, a sumei de 2.000 milioane lei pentru începerea
lucrãrilor de stabilizare a terenului pe care sunt construite
blocuri, din cartierul Decebal, în aval de podul Decebal,
municipiul Baia Mare, judeþul Maramureº.
Art. 2. Ñ Cu suma prevãzutã la art. 1 se suplimenteazã
bugetul judeþului Maramureº la capitolul ”Venituri cu
destinaþie specialãÒ, subcapitolul ”Venituri din fondul de
intervenþieÒ, respectiv la capitolul ”Cheltuieli cu destinaþie
specialãÒ, subcapitolul ”Cheltuieli din fondul de intervenþieÒ,
iar utilizarea sumei se face de cãtre ordonatorul principal
de credite, potrivit prevederilor legale, din sumele puse la
dispoziþie prin organele teritoriale ale Ministerului Finanþelor
Publice.
Art. 3. Ñ Elaborarea documentaþiilor tehnico-economice
ºi execuþia lucrãrilor se vor contracta de cãtre beneficiar

prin ordonatorul principal de credite, avându-se în vedere
prevederile Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 60/2001
privind achiziþiile publice, aprobatã ºi modificatã prin Legea
nr. 212/2002, aplicabile în situaþie de forþã majorã.
Art. 4. Ñ (1) Pânã la aprobarea documentaþiei tehnicoeconomice, potrivit legii, se aprobã deschiderea finanþãrii ºi
începerea execuþiei lucrãrilor pe bazã de liste de lucrãri
estimate cantitativ ºi valoric.
(2) Decontarea lucrãrilor executate se va face pe baza
situaþiilor de lucrãri executate ºi însuºite de beneficiar.
(3) Elaborarea ºi aprobarea documentaþiilor tehnico-economice se vor face în termen de maximum 3 luni de la
data publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
Art. 5. Ñ Ministerul Finanþelor Publice este autorizat sã
introducã modificãrile corespunzãtoare în structura bugetului
de stat pe anul 2002.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
p. Ministrul administraþiei publice,
Ionel Fleºariu,
secretar de stat
Ministrul apelor ºi protecþiei mediului,
Petru Lificiu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 7 noiembrie 2002.
Nr. 1.225.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind alocarea unei sume din Fondul de intervenþie la dispoziþia Guvernului,
în vederea eliminãrii efectelor calamitãþilor naturale produse pe DN 76,
sectorul km 32+000Ñ33+200, care traverseazã municipiul Brad, judeþul Hunedoara
În temeiul art. 107 din Constituþie, al art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finanþele publice, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, al art. 21 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, cu modificãrile ulterioare,
ºi al art. 21 alin. (2) din Ordonanþa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicatã, cu modificãrile
ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã alocarea din Fondul de intervenþie
la dispoziþia Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul
2002, a sumei de 2.000 milioane lei în vederea eliminãrii
efectelor calamitãþilor naturale produse pe DN 76, sectorul
km 32+000Ñ33+200, care traverseazã municipiul Brad,
judeþul Hunedoara.
Art. 2. Ñ Cu suma prevãzutã la art. 1 se suplimenteazã
bugetul municipiului Brad la capitolul ”Venituri cu destinaþie
specialãÒ, subcapitolul ”Venituri din fondul de intervenþieÒ,
respectiv la capitolul ”Cheltuieli cu destinaþie specialãÒ, subcapitolul ”Cheltuieli din fondul de intervenþieÒ, iar utilizarea
sumei se va face de cãtre ordonatorul principal de credite,
potrivit prevederilor legale, din sumele puse la dispoziþie
prin organele teritoriale ale Ministerului Finanþelor Publice.
Art. 3. Ñ Elaborarea documentaþiilor tehnico-economice
ºi execuþia lucrãrilor se vor contracta de cãtre beneficiar
prin ordonatorul principal de credite, avându-se în vedere

prevederile Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 60/2001
privind achiziþiile publice, aprobatã ºi modificatã prin Legea
nr. 212/2002, aplicabile în situaþie de forþã majorã.
Art. 4. Ñ (1) Pânã la aprobarea documentaþiei tehnicoeconomice, potrivit legii, se aprobã deschiderea finanþãrii ºi
începerea execuþiei lucrãrilor pe bazã de liste de lucrãri
estimate cantitativ ºi valoric.
(2) Decontarea lucrãrilor executate se va face pe baza
situaþiilor de lucrãri executate ºi însuºite de beneficiar.
(3) Elaborarea ºi aprobarea documentaþiilor tehnico-economice se vor face în termen de maximum 3 luni de la
data publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
Art. 5. Ñ Ministerul Finanþelor Publice este autorizat sã
introducã modificãrile corespunzãtoare în structura bugetului
de stat pe anul 2002.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
p. Ministrul administraþiei publice,
Ionel Fleºariu,
secretar de stat
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 7 noiembrie 2002.
Nr. 1.226.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind alocarea unei sume din Fondul de intervenþie la dispoziþia Guvernului,
pentru începerea lucrãrilor la obiectivul de investiþii ”Reparaþii dig mal stâng Criºul Repede
în zona captãriiÒ, oraºul Aleºd, judeþul Bihor
În temeiul art. 107 din Constituþie, al art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finanþele publice, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, ºi al art. 21 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, cu modificãrile
ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã alocarea din Fondul de intervenþie
la dispoziþia Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul
2002, a sumei de 1.500 milioane lei pentru începerea
lucrãrilor la obiectivul de investiþii ”Reparaþii dig mal stâng
Criºul Repede în zona captãriiÒ, oraºul Aleºd, judeþul Bihor.
Art. 2. Ñ Cu suma prevãzutã la art. 1 se suplimenteazã
bugetul oraºului Aleºd la capitolul ”Venituri cu destinaþie
specialãÒ, subcapitolul ”Venituri din fondul de intervenþieÒ,
respectiv la capitolul ”Cheltuieli cu destinaþie specialãÒ, subcapitolul ”Cheltuieli din fondul de intervenþieÒ, iar utilizarea
sumei se va face de cãtre ordonatorul principal de credite,
potrivit prevederilor legale, din sumele puse la dispoziþie
prin organele teritoriale ale Ministerului Finanþelor Publice.

Art. 3. Ñ Elaborarea documentaþiilor tehnico-economice
ºi execuþia lucrãrilor se vor contracta de cãtre beneficiar
prin ordonatorul principal de credite, avându-se în vedere
prevederile Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 60/2001
privind achiziþiile publice, aprobatã ºi modificatã prin Legea
nr. 212/2002, aplicabile în situaþie de forþã majorã.
Art. 4. Ñ (1) Pânã la aprobarea documentaþiei tehnicoeconomice, potrivit legii, se aprobã deschiderea finanþãrii ºi
începerea execuþiei lucrãrilor pe bazã de liste de lucrãri
estimate cantitativ ºi valoric.
(2) Decontarea lucrãrilor executate se va face pe baza
situaþiilor de lucrãri executate ºi însuºite de beneficiar.
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(3) Elaborarea ºi aprobarea documentaþiilor tehnico-economice se vor face în termen de maximum 3 luni de la
data publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Art. 5. Ñ Ministerul Finanþelor Publice este autorizat sã
introducã modificãrile corespunzãtoare în structura bugetului
de stat pe anul 2002.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
p. Ministrul administraþiei publice,
Ionel Fleºariu,
secretar de stat
Ministrul apelor ºi protecþiei mediului,
Petru Lificiu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 7 noiembrie 2002.
Nr. 1.231.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea efectuãrii unor cheltuieli pentru aniversarea în municipiul Alba Iulia
a Zilei Naþionale a României, precum ºi pentru sãrbãtorirea în municipiul Braºov
a zilei de 15 noiembrie
În temeiul art. 107 din Constituþie,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã finanþarea cheltuielilor în sumã
totalã de 1 miliard lei, pentru organizarea ºi desfãºurarea
în municipiul Alba Iulia a Zilei Naþionale a României ºi
împlinirea a 84 de ani de la Marea Unire din 1918, precum
ºi a cheltuielilor în sumã totalã de 750 milioane lei, pentru
organizarea în municipiul Braºov a festivitãþilor ocazionate
de ziua de 15 noiembrie.

Art. 2. Ñ Finanþarea cheltuielilor prevãzute la art. 1 se
asigurã din bugetul aprobat pe anul 2002 al Ministerului
Administraþiei Publice, iar sumele necesare se alocã
Prefecturii Judeþului Alba ºi Prefecturii Judeþului Braºov,
care rãspund de angajarea ºi efectuarea cheltuielilor, potrivit destinaþiei aprobate.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 7 noiembrie 2002.
Nr. 1.232.
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