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HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea finanþãrii proiectului ”Romanian Business JournalÒ
din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României
În temeiul art. 107 din Constituþie,
având în vedere prevederile art. III alin. (11) lit. d) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 163/2001 privind
reglementarea unor mãsuri financiare, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 364/2002,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã finanþarea proiectului ”Romanian
Business JournalÒ.
Art. 2. Ñ Finanþarea proiectului prevãzut la art. 1, aprobat prin Hotãrârea Consiliului interministerial pentru imagine
externã nr. 11 din 13 martie 2003, se asigurã prin suplimentarea bugetului Ministerului Informaþiilor Publice cu
suma de 500 milioane lei ºi diminuarea corespunzãtoare a
bugetului Secretariatului General al Guvernului, de la capitolul 72.01 ”Alte acþiuniÒ, subcapitolul 13 ”Programe de
informare ºi prezentare a imaginii RomânieiÒ, titlul
”TransferuriÒ.
Art. 3. Ñ Finanþarea se face pe bazã de contract de
finanþare încheiat între Ministerul Informaþiilor Publice ºi

Societatea Comercialã ”Penta ImpexÒ Ñ S.R.L., cu plata în
avans, în cuantum de 30%, pentru realizarea proiectului.
Art. 4. Ñ Cu sumele rãmase neutilizate se diminueazã
bugetul Ministerului Informaþiilor Publice ºi se suplimenteazã
bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul
72.01 ”Alte acþiuniÒ, subcapitolul 13 ”Programe de informare
ºi prezentare a imaginii RomânieiÒ, titlul ”TransferuriÒ, pânã
la data de 25 decembrie 2003.
Art. 5. Ñ Ministerul Finanþelor Publice este autorizat
sã introducã modificãrile ce rezultã din aplicarea prevederilor prezentei hotãrâri în bugetele Secretariatului
General al Guvernului ºi Ministerului Informaþiilor Publice
pe anul 2003.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul informaþiilor publice,
Vasile Dîncu
Ministrul pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Petru ªerban Mihãilescu
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucureºti, 13 martie 2003.
Nr. 265.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind alocarea sumei de 119,978 miliarde lei din Fondul la dispoziþia Guvernului României
pentru relaþiile cu Republica Moldova pe anul 2003, din care: 30,0 miliarde lei pentru finanþarea
retransmisiei emisiunilor Programului 1 al Societãþii Române de Televiziune pe teritoriul
Republicii Moldova, pentru care ordonator principal de credite este Societatea Românã
de Televiziune, ºi 89,978 miliarde lei pentru finanþarea unor proiecte de integrare economicã
ºi culturalã între România ºi Republica Moldova
În temeiul art. 107 din Constituþie ºi al art. 19 lit. c) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002,
Guvernul României

adoptã prezenta hotãrâre.

Art. 1. Ñ (1) Se aprobã alocarea sumei 119,978 miliarde lei din Fondul la dispoziþia Guvernului României pentru relaþiile cu Republica Moldova pe anul 2003, din care:

30,0 miliarde lei pentru finanþarea retransmisiei emisiunilor
Programului 1 al Societãþii Române de Televiziune pe teritoriul Republicii Moldova, pentru care ordonator principal de
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credite este Societatea Românã de Televiziune, ºi 89,978
miliarde lei pentru finanþarea unor proiecte de integrare
economicã ºi culturalã între România ºi Republica Moldova,
conform anexei care face parte integrantã din prezenta
hotãrâre.
(2) Suma prevãzutã la alin. (1) se alocã ordonatorilor
principali de credite care asigurã realizarea proiectelor
aprobate, conform cuantumului ºi destinaþiilor prevãzute în
anexã, dupã cum urmeazã:
Ñ miliarde lei Ñ

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Secretariatul General al Guvernului
Ministerul Afacerilor Externe
Ministerul Justiþiei
Ministerul de Interne
Ministerul Muncii ºi Solidaritãþii Sociale
Ministerul Industriei ºi Resurselor
Ministerul Apelor ºi Protecþiei Mediului
Ministerul Lucrãrilor Publice, Transporturilor ºi Locuinþei
i) Ministerul Turismului
j) Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii
k) Ministerul Culturii ºi Cultelor
l) Ministerul Tineretului ºi Sportului
m) Ministerul Comunicaþiilor ºi Tehnologiei
Informaþiei
n) Ministerul Administraþiei Publice
o) Academia Românã
p) Societatea Românã de Televiziune

4,525
13,809
0,421
0,420
0,200
0,470
1,500
1,250
0,200
4,520
0,815
0,600
59,143
2,000
0,105
30,000

Art. 2. Ñ (1) Ordonatorii principali de credite prevãzuþi
la art. 1 alin. (2) vor lua mãsurile necesare pentru

3

urmãrirea ºi efectuarea operaþiunilor implicate de realizarea
acestor proiecte, precum ºi pentru controlul destinaþiei fondurilor alocate.
(2) Potrivit alin. (4) al art. 21 din Legea nr. 500/2002
privind finanþele publice, ”Ordonatorii principali de credite
vor repartiza, potrivit alin. (1), creditele bugetare, dupã
reþinerea a 10% din prevederile aprobate acestora, pentru
asigurarea unei execuþii bugetare prudente, cu excepþia
cheltuielilor de personal ºi a celor care decurg din obligaþii
internaþionale, care vor fi repartizate integral. Repartizarea
sumelor reþinute în proporþie de 10% se face în semestrul
al doilea, dupã examinarea de cãtre Guvern a execuþiei
bugetare pe primul semestruÒ.
Art. 3. Ñ Ministerul Finanþelor Publice este autorizat sã
introducã modificãrile corespunzãtoare ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei hotãrâri în structura bugetului
de stat pe anul 2003 ºi în bugetele ordonatorilor principali
de credite.
Art. 4. Ñ Detaliile privind fiecare proiect aprobat în
cadrul alocaþiilor prevãzute la art. 1 alin. (2) vor fi comunicate fiecãrui ordonator principal de credite, precum ºi
Ministerului Finanþelor Publice de cãtre Comitetul
Interministerial pentru Relaþiile României cu Republica
Moldova.
Art. 5. Ñ Ordonatorii principali de credite vor informa
Secretariatul General al Guvernului Ñ Oficiul pentru gestionarea relaþiilor cu Republica Moldova Ñ ºi Ministerul
Finanþelor Publice, pânã la data de 10 decembrie 2003,
despre modul de folosire a fondurilor ce le-au fost alocate
prin prezenta hotãrâre. Sumele rãmase neutilizate pânã la
data de 10 decembrie 2003 din fondurile alocate vor fi restituite la buget de cãtre ordonatorii principali de credite.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Petru ªerban Mihãilescu
Ministrul afacerilor externe,
Mircea Geoanã
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucureºti, 13 martie 2003
Nr. 266.

ANEXÃ
LISTA PROIECTELOR

de integrare economicã ºi culturalã între România ºi Republica Moldova ºi a ordonatorilor principali de credite,
pentru care se alocã suma de 119,978 miliarde lei din Fondul la dispoziþia Guvernului României
pentru relaþiile cu Republica Moldova pe anul 2003
Nr.
crt.

Proiectul

1. Extinderea difuzãrii ºi retransmisiei
emisiunilor Programului 1 al Societãþii
Române de Televiziune pe teritoriul
Republicii Moldova

Valoarea
proiectului Ñ
Total
(miliarde lei)

89,143

Din care:
(miliarde lei)

59,143
30,000

Ordonator
principal de credite

Ministerul Comunicaþiilor ºi Tehnologiei
Informaþiei
Societatea Românã de Televiziune
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Nr.
crt.

Proiectul

Valoarea
proiectului Ñ
Total
(miliarde lei)

Din care:
(miliarde lei)

Ordonator
principal de credite

2. Susþinerea limbii române în Republica
Moldova, editare ºi donaþii de carte
ºi bunuri culturale

4,218

3,813
0,105
0,300

Ministerul Afacerilor Externe
Academia Românã
Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii

3. Sprijinirea învãþãmântului preuniversitar
ºi universitar, pregãtirea ºi perfecþionarea
de cadre în diverse domenii, continuarea
programului de dotare cu lucrãri din
”Biblioteca ªcolaruluiÒ, trimiterea de manuale

4,838

0,720
3,227
0,420
0,421
0,050

Ministerul
Ministerul
Ministerul
Ministerul
Ministerul

4. Încurajarea prezenþei presei din România
în Republica Moldova

3,000

3,000

Secretariatul General al Guvernului

5. Promovarea culturii româneºti ºi a istoriei
României prin continuarea cercetãrilor
arheologice, organizarea de muzee,
difuzarea revistelor de istorie, manifestãri
culturale comune, expoziþii de artã plasticã,
gale ale filmului românesc

1,815

0,300
0,300
0,815
0,400

Ministerul
Ministerul
Ministerul
Ministerul

6. Stimularea promovãrii valorilor democratice
europene în Republica Moldova, sprijinirea
societãþii civile ºi a comunicãrii interumane
prin schimburi de tineri, legãturi directe
între autoritãþile locale, contacte directe
între organizaþii neguvernamentale

9,362

1,600
5,762
0,600
1,000

Ministerul Administraþiei Publice
Ministerul Afacerilor Externe
Ministerul Tineretului ºi Sportului
Secretariatul General al Guvernului Ñ
Departamentul pentru Analizã Instituþionalã
ºi Socialã
Ministerul Turismului
Ministerul Muncii ºi Solidaritãþii Sociale

0,200
0,200
7. Sprijinirea cooperãrii în domeniile ºtiinþei
tehnologiei ºi protecþiei mediului

5,141

3,200
1,250

Educaþiei ºi Cercetãrii
Afacerilor Externe
de Interne
Justiþiei
Apelor ºi Protecþiei Mediului

Afacerilor Externe
Educaþiei ºi Cercetãrii
Culturii ºi Cultelor
Administraþiei Publice

0,175
0,470
0,046
1,275

Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii
Ministerul Lucrãrilor Publice,
Transporturilor ºi Locuinþei
Ministerul Apelor ºi Protecþiei Mediului
Ministerul Industriei ºi Resurselor
Ministerul Afacerilor Externe
Ministerul Apelor ºi Protecþiei Mediului

8. Mãrirea gradului de siguranþã a acumulãrii
Stânca-Costeºti (etapa a II-a)

1,275

9. Program de asistenþã umanitarã ºi de
modernizare a serviciilor medicale primare
din mediul rural din Republioca Moldova

0,686

0,525
0,161

Secretariatul General al Guvernului
Ministerul Afacerilor Externe

10. Sprijinirea Centrului Românesc de Afaceri
de la Chiºinãu

0,500

0,500

Ministerul Afacerilor Externe

TOTAL GENERAL

= 119,978

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului,
prevãzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru judeþul Buzãu
În temeiul art. 107 din Constituþie, al art. 30 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanþele publice ºi al art. 19
lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã suplimentarea sumelor defalcate din
impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2003, cu suma de 10.000.000 mii lei, pentru judeþul
Buzãu, din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia

Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2003, ºi alocarea acesteia Consiliului Local al Municipiului Buzãu, pentru
acordarea ajutoarelor bãneºti pentru încãlzirea locuinþei ºi
asigurarea subvenþiei la energia termicã livratã populaþiei.
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Art. 2. Ñ Utilizarea sumei prevãzute la art. 1 se face
de cãtre ordonatorul principal de credite, potrivit dispoziþiilor
legale.

Art. 3. Ñ Se autorizeazã Ministerul Finanþelor Publice
sã introducã modificãrile corespunzãtoare în volumul ºi în
structura bugetului de stat pe anul 2003.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucureºti, 13 martie 2003.
Nr. 269.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanþei de urgenþã
a Guvernului nr. 118/2002 privind punerea în valoare a plantaþiilor vitipomicole abandonate
În temeiul art. 107 din Constituþie ºi al art. 9 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 118/2002 privind punerea în valoare a plantaþiilor vitipomicole abandonate,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã Normele metodologice de aplicare
a prevederilor Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 118/2002 privind punerea în valoare a plantaþiilor vitipomicole abandonate, prevãzute în anexa care face parte
integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2. Ñ Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi
Pãdurilor ºi Ministerul Administraþiei Publice vor urmãri
modul de aplicare a normelor metodologice menþionate
la art. 1.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Ilie Sârbu
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucureºti, 13 martie 2003.
Nr. 270.
ANEXÃ

NORME METODOLOGICE
de aplicare a prevederilor Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 118/2002
privind punerea în valoare a plantaþiilor vitipomicole abandonate
Art. 1. Ñ (1) În termen de 5 zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri, la nivelul fiecãrui judeþ, respectiv al municipiului Bucureºti, se constituie Comisia pentru verificarea, inventarierea ºi centralizarea suprafeþelor de
teren cu plantaþii vitipomicole abandonate, denumitã în continuare comisie, având urmãtoarea componenþã:
a) un specialist desemnat de Agenþia Domeniilor
Statului;

b) un specialist desemnat de institutul de cercetare sau
de staþiunile de cercetare ºi producþie de profil vitipomicol
din zonã;
c) un specialist desemnat de oficiul judeþean de cadastru, geodezie ºi cartografie sau al municipiului Bucureºti;
d) un reprezentant desemnat de preºedintele consiliului
judeþean;
e) un reprezentant desemnat de primarul localitãþii în a
cãrei razã teritorialã se aflã amplasate plantaþiile vitipomicole abandonate.
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(2) Preºedintele comisiei prevãzute la alin. (1) este
directorul general al direcþiei generale pentru agriculturã ºi
industrie alimentarã judeþene, respectiv a municipiului
Bucureºti.
(3) În termen de 30 de zile de la data constituirii, comisia verificã, inventariazã ºi centralizeazã suprafeþele cu
plantaþiile vitipomicole abandonate, aflate în proprietatea
privatã a statului sau a unitãþilor administrativ-teritoriale.
(4) Cu ocazia verificãrii ºi inventarierii se întocmeºte un
proces-verbal în douã exemplare, care conþine date referitoare la situaþia juridicã a plantaþiilor vitipomicole abandonate, cu precizarea, dupã caz, a ipotecilor, suprafaþa ºi
vârsta acestora, starea plantaþiilor, capacitatea de producþie,
valoarea la momentul inventarierii, precum ºi denumirea
proprietarului.
(5) Un exemplar al procesului-verbal întocmit de comisie
se pãstreazã la direcþia generalã pentru agriculturã ºi
industrie alimentarã judeþeanã, respectiv a municipiului
Bucureºti, iar datele cuprinse în acesta se preiau în contractele de atribuire în folosinþã gratuitã.
(6) Pentru plantaþiile vitipomicole abandonate care sunt
ipotecate comisia solicitã acordul prealabil al bãncilor
finanþatoare cu privire la atribuirea în folosinþã gratuitã a
acestora.
Art. 2. Ñ (1) Dupã verificare ºi inventariere în termenul
prevãzut la art. 1 alin. (3), comisia întocmeºte o situaþie
centralizatã privind suprafeþele plantaþiilor vitipomicole abandonate, care se comunicã la direcþia generalã pentru agriculturã ºi industrie alimentarã judeþeanã, respectiv a
municipiului Bucureºti.
(2) Situaþia cuprinde plantaþiile vitipomicole abandonate,
localitatea, capacitatea de producþie, proprietarul ºi valoarea activului la momentul inventarierii.
(3) Direcþia generalã pentru agriculturã ºi industrie alimentarã judeþeanã, respectiv a municipiului Bucureºti,
transmite spre avizare Agenþiei Domeniilor Statului sau,
dupã caz, consiliului local lista cuprinzând plantaþiile vitipomicole abandonate, însoþitã de o copie a procesului-verbal
prevãzut la art. 1 alin. (4), în termen de 3 zile de la data
primirii.
(4) Direcþia generalã pentru agriculturã ºi industrie alimentarã judeþeanã, respectiv a municipiului Bucureºti, are
obligaþia de a publica într-un cotidian central ºi în unul
local situaþia prevãzutã la alin. (1), în termen de 3 zile de
la data primirii acesteia.
Art. 3. Ñ (1) Asociaþiile agricole cu sau fãrã personalitate juridicã, societãþile agricole, persoanele juridice care
desfãºoarã activitãþi agricole, precum ºi asociaþiile familiale
ºi persoanele fizice în vârstã de pânã la 40 de ani, autorizate potrivit legii, interesate, depun cereri conform modelelor prevãzute în anexele nr. 1 ºi 2 la direcþia generalã
pentru agriculturã ºi industrie alimentarã judeþeanã, respectiv a municipiului Bucureºti.
(2) Direcþiile generale pentru agriculturã ºi industrie alimentarã judeþene ºi a municipiului Bucureºti au obligaþia
de a primi cererile, de a verifica îndeplinirea condiþiilor ºi
criteriilor prevãzute în Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 118/2002 privind punerea în valoare a plantaþiilor vitipomicole abandonate ºi în prezentele norme metodologice ºi
de a le transmite, pe bazã de borderou, Agenþiei
Domeniilor Statului sau, dupã caz, consiliului local.
Art. 4. Ñ Criteriile ºi condiþiile de selectare în vederea
atribuirii în folosinþã gratuitã a plantaþiilor vitipomicole abandonate sunt:
1. pentru persoanele fizice în vârstã de pânã la 40 de
ani ºi asociaþiile agricole fãrã personalitate juridicã:

a) cunoºtinþe tehnice de specialitate, atestate pe bazã
de acte de studii medii sau superioare, iar pentru asociaþii
agricole, acestea sunt necesare pentru unul sau mai mulþi
membri asociaþi ori angajaþi ai acestora cu contract individual de muncã încheiat în condiþiile legii;
b) plan de afaceri pentru activitatea de producþie viticolã
sau pomicolã;
c) capacitate financiarã din fonduri proprii sau atrase,
dovedite prin extras de cont bancar;
d) performanþe anterioare în domeniul producþiei viticole
sau pomicole, dovedite prin acte de valorificare a
producþiei;
2. pentru persoanele juridice:
a) plan de afaceri pentru activitatea de producþie viticolã
sau pomicolã;
b) capacitate financiarã de desfãºurare a activitãþii de
producþie de profil, prin fonduri proprii sau atrase ºi dovedite prin contracte încheiate cu bãncile comerciale notificate
de comisie, extrase de cont bancar ºi scrisoare de bonitare;
c) performanþe obþinute anterior în domeniul producþiei
viticole sau pomicole, dovedite prin acte de valorificare a
producþiei;
d) reprezentantul persoanei juridice sau cel puþin un
angajat al acesteia, cu contract individual de muncã încheiat în condiþiile legii, are cunoºtinþe tehnice de specialitate
în domeniul vitipomicol, atestate pe bazã de diplomã de
studii medii sau superioare.
Art. 5. Ñ În situaþia în care pentru atribuirea gratuitã a
aceluiaºi bun imobil existã 2 sau mai mulþi solicitanþi, se
organizeazã licitaþie, iar selecþia se face în raport cu criteriul capacitãþii financiare.
Art. 6. Ñ (1) Atribuirea în folosinþã gratuitã a plantaþiilor
vitipomicole abandonate se face pe bazã de contract de
cãtre Agenþia Domeniilor Statului sau, dupã caz, de consiliul local, pentru o perioadã de 5 ani.
(2) Modelul contractului-cadru de atribuire în folosinþã
gratuitã a plantaþiilor vitipomicole abandonate este prevãzut
în anexa nr. 3.
Art. 7. Ñ În cazul plantaþiilor vitipomicole abandonate
care sunt ipotecate pentru garantarea unor împrumuturi de
la bãnci, beneficiarii asistaþi de un reprezentant al conducerii direcþiei generale pentru agriculturã ºi industrie alimentarã judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, solicitã în
prealabil acordul bãncilor finanþatoare pentru atribuirea în
folosinþã gratuitã a acestora.
Art. 8. Ñ (1) Dupã 5 ani de la data atribuirii în folosinþã gratuitã a plantaþiilor vitipomicole abandonate, beneficiarii contractului de atribuire pot cumpãra plantaþiile
atribuite în folosinþã, aflate în proprietatea privatã a statului
sau a unitãþii administrativ-teritoriale, conform prevederilor
art. 7 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 118/2002,
la un preþ echivalent cu 10% din valoarea de circulaþie a
terenurilor din zona respectivã, la momentul vânzãrii, în
condiþiile legii.
(2) Sumele încasate din valorificarea terenurilor ocupate
cu plantaþiile vitipomicole abandonate constituie sursã de
venituri la bugetul de stat sau la bugetul local, dupã caz.
Art. 9. Ñ În cazul în care, la expirarea termenului de
5 ani de la data atribuirii în folosinþã gratuitã a plantaþiilor
vitipomicole abandonate, persoanele care le-au avut în folosinþã nu doresc sã le cumpere, acestea au obligaþia de a
le restitui persoanelor juridice cu care au încheiat contractul
de atribuire.
Art. 10. Ñ Anexele nr. 1Ñ3 fac parte integrantã din
prezentele norme metodologice.
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ANEXA Nr. 1
la normele metodologice

Se aprobã
Director general,
MODELUL CERERII

formulate de persoanele fizice pentru atribuirea în folosinþã gratuitã
a plantaþiilor vitipomicole abandonate
Subsemnatul/Subsemnata .................................................., legitimat/legitimatã cu ......................
seria ..................... nr. ..............., eliberat de Poliþia ................................................., cod numeric
personal ........................., cu domiciliul în ..............................................., str. ..................................
nr. .........., judeþul .................................................., vã rog sã binevoiþi a-mi aproba atribuirea în
folosinþã gratuitã a plantaþiilor vitipomicole abandonate, în suprafaþã de ......................... ha, din
localitatea ..................................., judeþul ..........................................., proprietate privatã a unitãþii
administrativ-teritoriale sau a statului, aflatã în administrarea consiliului local sau a Agenþiei
Domeniilor Statului, situatã în .............................................................................................................
(judeþul, localitatea, strada, numãrul)

Pregãtirea mea profesionalã este de ......................, având o vechime de ....................... ani
în domeniul vitipomicol.
Menþionez cã pentru activitatea de producþie viticolã/pomicolã pe care doresc sã o desfãºor
voi dovedi capacitatea financiarã din surse proprii sau atrase ºi voi întocmi un plan de afaceri
care va fi prezentat comisiei în vederea atribuirii.
În ceea ce priveºte capacitatea profesionalã, aceasta este asiguratã:
Ñ prin pregãtirea mea de ........................., cu o vechime în domeniu de ..................... ani;
Ñ prin angajarea cu contract individual de muncã, încheiat în condiþiile legii, a unui cadru
cu pregãtire agricolã medie ori superioarã.
Data ....................................
Semnãtura
.....................................................................

ANEXA Nr. 2
la normele metodologice

Se aprobã
Director general,
MODELUL CERERII

formulate de agenþii economici pentru atribuirea în folosinþã gratuitã
a plantaþiilor vitipomicole abandonate
Agentul economic ..............................................................................................................................,
(societate comercialã, societate agricolã, asociaþie)

cu sediul în localitatea .................................................................., str. ..............................................
nr. ...................., judeþul/sectorul ............................................................................................, înregistrat
la Oficiul registrului comerþului cu nr. ............, cod fiscal ........................................., reprezentat prin
domnul/doamna ............................................................, în calitate de reprezentant legal,
posesor/posesoare al/a buletinului/cãrþii de identitate seria ........................ nr. ...................., vã rog
sã binevoiþi a-mi aproba atribuirea în folosinþã gratuitã a plantaþiilor viticole sau pomicole abandonate, în suprafaþã de ............. ha, din localitatea .........................................................................,
judeþul ..........................................................................., proprietate privatã a unitãþii administrativ-teritoriale sau a statului român, aflatã în administrarea consiliului local sau a Agenþiei Domeniilor
Statului, situatã în .....................................................................................................................................
(judeþul, localitatea, strada, numãrul)

Menþionez cã pentru activitatea de producþie vitipomicolã pe care doresc sã o desfãºor voi
dovedi capacitatea financiarã ºi voi întocmi un plan de afaceri care va fi prezentat comisiei.
Data ....................................
Semnãtura
.....................................................................
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ANEXA Nr. 3
la normele metodologice
CONTRACT-CADRU

de atribuire în folosinþã gratuitã a plantaþiilor vitipomicole abandonate
Încheiat astãzi, ....................., la ...................
Ñ model Ñ
I. Pãrþile contractante
1. Agenþia Domeniilor Statului, cu sediul în Bucureºti, bd. Carol I nr. 17, sectorul 2, reprezentatã de domnul ..................................................................................................................., cu funcþia
de ................................................................, sau Consiliul Local al Comunei (Oraºului, Municipiului)
........................................................., judeþul ............................................, reprezentat de primarul
comunei (oraºului, municipiului) ........................................, pe de o parte, ºi
1.1. Asociaþia agricolã, societatea agricolã, asociaþia familialã, cu sediul social
în ............................................................, str. ..................................................................... nr. ...............,
judeþul/sectorul ....................................................., reprezentatã de ................................................, în
calitate de beneficiar; sau
1.2. Domnul/Doamna ....................................................................................., domiciliat/domiciliatã
în ........................................................................., str. .............................................................. nr. .........,
sectorul/judeþul ..................................................., fiul/fiica lui ...............................................................
ºi al/a .........................................................., posesor/posesoare al/a buletinului/cãrþii de identitate
seria ...... nr. .........., eliberat/eliberatã de ................................................................., codul numeric
personal ..................................., în calitate de beneficiar, pe de altã parte,
au convenit sã încheie prezentul contract de atribuire în folosinþã gratuitã, cu respectarea
urmãtoarelor clauze:
II. Obiectul contractului
2.1. În baza Hotãrârii Adunãrii generale a acþionarilor a Societãþii Comerciale
............................... nr. ........., respectiv a Hotãrârii Consiliului Local al Comunei (Oraºului,
Municipiului) .......................... nr. ........................., atribuie în folosinþã gratuitã beneficiarului plantaþii
vitipomicole abandonate aflate în proprietatea privatã a statului/a unitãþii administrativ-teritoriale, în
suprafaþã de ................ ha, situate în .........................................., judeþul ........................., având ca
vecini la N ........................, la S ...................., la E .........................., la V ......................., ºi care
sunt cuprinse în inventarul ce constituie anexa nr. .................... ºi sunt prezentate în planul de
situaþie-anexã nr. .................... .
III. Obligaþiile pãrþilor
3.1. Obligaþiile Agenþiei Domeniilor Statului/Consiliului Local ....................................................
sunt urmãtoarele:
Ñ sã atribuie bunurile imobile la termenul ºi în condiþiile stabilite;
Ñ sã controleze oricând modul în care beneficiarul administreazã bunurile imobile atribuite în
folosinþã gratuitã;
Ñ sã preia plantaþiile vitipomicole abandonate, care nu au fost cumpãrate, la data îndeplinirii termenului de 5 ani prevãzut în contractul de atribuire în folosinþã gratuitã, cel puþin în starea
în care au fost atribuite;
Ñ sã rezilieze în mod unilateral contractul de atribuire în folosinþã gratuitã în cazul nerespectãrii obligaþiilor contractuale de cãtre beneficiar.
3.2. Obligaþiile beneficiarului sunt urmãtoarele:
Ñ sã foloseascã plantaþiile vitipomicole abandonate, atribuite în folosinþã gratuitã, numai pentru cultivarea acestora, în scopul obþinerii de producþii de struguri ºi fructe;
Ñ sã refacã potenþialul de producþie al plantaþiilor vitipomicole abandonate, preluate în folosinþã gratuitã, într-o perioadã de 3 ani;
Ñ sã restituie Agenþiei Domeniilor Statului/consiliului local, la data împlinirii termenului de
5 ani prevãzut în contract, plantaþiile vitipomicole abandonate, atribuite în folosinþã gratuitã, care
nu au fost cumpãrate;
Ñ sã respecte obligaþiile contractuale.
IV. Durata contractului
1. Prezentul contract de atribuire în folosinþã gratuitã a plantaþiilor vitipomicole abandonate se
încheie pe o perioadã de 5 ani de la data semnãrii lui.
V. Clauze finale
1. În cazul nerespectãrii obligaþiilor contractuale de cãtre beneficiari, contractul de atribuire în
folosinþã gratuitã a plantaþiilor vitipomicole abandonate este considerat reziliat unilateral, rezilierea
operând de la data notificãrii beneficiarilor de cãtre Agenþia Domeniilor Statului/consiliul local.
2. Prezentul contract a fost încheiat în .................... exemplare.
Data .......................
Agenþia Domeniilor Statului/Consiliul Local
............................................................................

Beneficiar,
...............................................................
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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 ”FORMINÒ Ñ S.A. Caransebeº
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, modificatã ºi completatã prin Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 208/2002, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 961 din 28 decembrie 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 ”FORMINÒ Ñ S.A. Caransebeº,
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
”FORMINÒ Ñ S.A. Caransebeº, denumitã în continuare
societate comercialã, cu sediul în municipiul Caransebeº,
str. Mihai Viteazu nr. 1, judeþul Caraº-Severin, înmatriculatã
la Oficiul registrului comerþului sub nr. J11/177/1991,
începând cu data publicãrii prezentului ordin în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
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, gestionare ºi
supraveghere financiarã 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 necesare acordãrii
facilitãþilor prevãzute de Legea nr. 137/2002 privind unele
mãsuri pentru accelerarea privatizãrii, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare;
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 La data instituirii procedurii de administrare
specialã se instituie ºi procedura de supraveghere financiarã a Societãþii Comerciale ”FORMINÒ Ñ S.A.
Caransebeº, în conformitate cu dispoziþiile Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 208/2002 pentru modificarea ºi
completarea Legii nr. 137/2002 privind unele mãsuri pentru
accelerarea privatizãrii.
Art. 4. Ñ Procedura de administrare specialã în perioada de privatizare înceteazã la data transferului dreptului
de proprietate asupra acþiunilor în situaþia privatizãrii
societãþii comerciale sau la data stabilitã prin ordin al
ministrului Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea
Participaþiilor Statului.

Ministrul Autoritãþii pentru Privatizare
ºi Administrarea Participaþiilor Statului,
Ovidiu Tiberiu Muºetescu
Bucureºti, 13 martie 2003.
Nr. 10.
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AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE
ªI ADMINISTRAREA PARTICIPAÞIILOR STATULUI

ORDIN
privind instituirea procedurii de administrare specialã
la Societatea Comercialã ”RETROMÒ Ñ S.A. Paºcani
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, modificatã ºi completatã prin Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 208/2002, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 961 din 28 decembrie 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 ”RETROMÒ Ñ S.A. Paºcani,
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
”RETROMÒ Ñ S.A. Paºcani, denumitã în continuare societate comercialã, cu sediul în municipiul Paºcani,
Str. Moldovei nr. 17 bis, judeþul Iaºi, înmatriculatã la
Oficiul registrului comerþului sub nr. J22/265/1991, începând
cu data publicãrii prezentului ordin în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
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, gestionare ºi
supraveghere financiarã 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 pri-

vatizare, 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 necesare acordãrii
facilitãþilor prevãzute de Legea nr. 137/2002 privind unele
mãsuri pentru accelerarea privatizãrii, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare;
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 La data instituirii procedurii de administrare
specialã se instituie ºi procedura de supraveghere financiarã a Societãþii Comerciale ”RETROMÒ Ñ S.A. Paºcani,
în conformitate cu dispoziþiile Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 208/2002 pentru modificarea ºi completarea
Legii nr. 137/2002 privind unele mãsuri pentru accelerarea
privatizãrii.
Art. 4. Ñ Procedura de administrare specialã în perioada de privatizare înceteazã la data transferului dreptului
de proprietate asupra acþiunilor în situaþia privatizãrii
societãþii comerciale sau la data stabilitã prin ordin al
ministrului Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea
Participaþiilor Statului.

Ministrul Autoritãþii pentru Privatizare
ºi Administrarea Participaþiilor Statului,
Ovidiu Tiberiu Muºetescu

Bucureºti, 13 martie 2003.
Nr. 11.
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AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE
ªI ADMINISTRAREA PARTICIPAÞIILOR STATULUI

ORDIN
privind instituirea procedurii de administrare specialã
la Societatea Comercialã ”Conserve MureºÒ Ñ S.A. Târgu Mureº
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, modificatã ºi completatã prin Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 208/2002, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 961 din 28 decembrie 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 ”Conserve MureºÒ Ñ S.A. Târgu Mureº,
ministrul Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului
Art. 1. Ñ Se instituie procedura de administrare specialã în perioada de privatizare la Societatea Comercialã
”Conserve MureºÒ Ñ S.A. Târgu Mureº, denumitã în continuare societate comercialã, cu sediul în municipiul Târgu
Mureº, str. Gheorghe Doja nr. 197, judeþul Mureº, înmatriculatã la Oficiul registrului comerþului sub nr. J26/70/1991,
începând cu data publicãrii prezentului ordin în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
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, gestionare ºi
supraveghere financiarã 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 pri-

emite prezentul ordin.

vatizare, 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 necesare acordãrii
facilitãþilor prevãzute de Legea nr. 137/2002 privind unele
mãsuri pentru accelerarea privatizãrii, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare;
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 La data instituirii procedurii de administrare
specialã se instituie ºi procedura de supraveghere financiarã a Societãþii Comerciale ”Conserve MureºÒ Ñ S.A.
Târgu Mureº, în conformitate cu dispoziþiile Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 208/2002 pentru modificarea ºi
completarea Legii nr. 137/2002 privind unele mãsuri pentru
accelerarea privatizãrii.
Art. 4. Ñ Procedura de administrare specialã în perioada de privatizare înceteazã la data transferului dreptului
de proprietate asupra acþiunilor în situaþia privatizãrii
societãþii comerciale sau la data stabilitã prin ordin al
ministrului Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea
Participaþiilor Statului.

Ministrul Autoritãþii pentru Privatizare
ºi Administrarea Participaþiilor Statului,
Ovidiu Tiberiu Muºetescu

Bucureºti, 13 martie 2003.
Nr. 12.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

12

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 188/25.III.2003

MINISTERUL LUCRÃRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ªI LOCUINÞEI

ORDIN
pentru aprobarea listelor cuprinzând drumurile publice cu limitele maselor ºi dimensiunilor
maxime admise pentru vehicule de transport marfã
În temeiul prevederilor art. 40 alin. (3) din Ordonanþa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi ale prevederilor art. 4 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor ºi Locuinþei,
ministrul lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei
Art. 1. Ñ Se aprobã listele cuprinzând drumurile publice
cu limitele maselor ºi dimensiunilor maxime admise pentru
vehicule de transport marfã, cuprinse în anexele nr. 1Ñ5*)
care fac parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, ºi va intra în vigoare în termen de 15 zile de la data publicãrii.

emite urmãtorul ordin:

Art. 3. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentului ordin
se abrogã prevederile Ordinului ministrului lucrãrilor publice,
transporturilor ºi locuinþei nr. 41/2002 pentru aprobarea listelor cuprinzând drumurile publice cu limitele maselor ºi
maxime admise pentru vehicule de transport marfã, publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din
7 februarie 2002.

p. Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei,
Ileana Tureanu,
secretar de stat
Bucureºti, 27 februarie 2003.
Nr. 284.
*) Anexele nr. 1Ñ5 sunt reproduse în facsimil.
ANEXA Nr. 1
LISTA

drumurilor naþionale europene de pe teritoriul României
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ANEXA Nr. 2a)

LISTA

drumurilor naþionale europene reabilitate (E.R.)*)

Limitele maselor ºi dimensiunilor maxime admise sunt cele prevãzute pentru categoria de drum european reabilitat (E.R.) din anexa nr. 2 la Ordonanþa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicatã, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.

ANEXA Nr. 2b)
LISTA

drumurilor care asigurã legãtura cu drumurile naþionale europene reabilitate (L)
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Limitele maselor ºi dimensiunilor maxime admise sunt cele prevãzute pentru categoria de drum european
reabilitat (E.R.) din anexa nr. 2 la Ordonanþa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicatã,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
ANEXA Nr. 3a)
LISTA

drumurilor europene (E)
(altele decât cele reabilitate)
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Limitele maselor ºi dimensiunilor maxime admise sunt cele prevãzute pentru categoria de drum european (E.)
din anexa nr. 2 la Ordonanþa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare.

ANEXA Nr. 3b)
LISTA

drumurilor deschise traficului internaþional (I)
(altele decât cele europene)

Limitele maselor ºi dimensiunilor maxime admise sunt cele prevãzute pentru categoria de drum european (E.)
din anexa nr. 2 la Ordonanþa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare.

ANEXA Nr. 4a)
LISTA

drumurilor naþionale europene (altele decât cele reabilitate)
încadrate în categoria drumurilor modernizate (EM)

Limitele maselor ºi dimensiunilor maxime admise sunt cele prevãzute pentru categoria de drum modernizat (M.)
din anexa nr. 2 la Ordonanþa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare.
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ANEXA Nr. 4b)
LISTA

drumurilor modernizate (M)
Drumurile care nu sunt cuprinse în anexele nr. 1Ö4a), altele decât cele pietruite.

ANEXA Nr. 5
LISTA

drumurilor pietruite (P)
Drumurile care nu sunt cuprinse în anexele nr. 1Ö4b), respectiv cele pietruite.
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