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DECRETE
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului naþional Pentru Merit în grad de Comandor
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ºi ale art. 99 din Constituþia României, precum ºi ale art. 3 alin. (3), ale
art. 6 lit. A pct. III ºi ale art. 11 alin. (1) pct. I.3 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naþional de decoraþii al României,
cu modificãrile ulterioare,
cu ocazia aniversãrii a 80 de ani, pentru remarcabilele studii ºi analize privind atât istoria ºi cultura româneascã,
cât ºi cea bizantinã, pentru promovarea valorilor civilizaþiei româneºti în lumea ºtiinþificã internaþionalã,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã:
Articol unic. Ñ Se conferã Ordinul naþional Pentru Merit
în grad de Comandor domnului profesor universitar

Petre ª. Nãsturel, doctor honoris causa al Universitãþii de
Vest din Timiºoara.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituþia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Bucureºti, 6 iunie 2003.
Nr. 356.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea unor decoraþii naþionale
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ºi ale art. 99 din Constituþia României, precum ºi ale art. 3 alin. (3), ale
art. 6 lit. A ºi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naþional de decoraþii al României, cu modificãrile ulterioare,
pentru remarcabilele contribuþii la dezvoltarea ºtiinþei ºi învãþãmântului superior matematic, pentru rolul avut în
creºterea prestigiului ºcolii româneºti de matematicã, cu prilejul celui de-al V-lea Congres al Matematicienilor Români,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Art. 1. Ñ Se conferã Ordinul naþional Steaua României
în grad de Comandor:
Ñ
domnului
profesor
universitar
Corneliu
Constantinescu, ZŸrich, Confederaþia Elveþianã;
Ñ domnului profesor universitar Tudor S. Raþiu,
Lausanne, Confederaþia Elveþianã.
Art. 2. Ñ Se conferã Ordinul naþional Serviciul
Credincios în grad de Comandor:
Ñ domnului profesor universitar Dan Burghelea, Ohio,
Statele Unite ale Americii;
Ñ domnului profesor universitar Aurel Cornea, EichstŠtt,
Republica Federalã Germania;
Ñ domnului profesor universitar George Lusztig, Boston,
Statele Unite ale Americii;
Ñ domnului profesor universitar Henri Moscovici, Ohio,
Statele Unite ale Americii;

Ñ domnului profesor universitar Florian-Horia Vasilescu,
Lille, Republica Francezã.
Art. 3. Ñ Se conferã Ordinul naþional Pentru Merit în
grad de Comandor:
Ñ domnului profesor universitar Alexandru Buium, New
Mexico, Statele Unite ale Americii;
Ñ doamnei profesor universitar Doina Ciorãnescu, Paris,
Republica Francezã;
Ñ domnului profesor universitar Sergiu Klainerman,
Princeton, Statele Unite ale Americii;
Ñ domnului profesor universitar Florian Pop, Bonn,
Republica Federalã Germania;
Ñ domnului profesor universitar Daniel Ioan Tataru,
Berkeley, Statele Unite ale Americii;
Ñ domnului profesor universitar L‡szl— Zsid—, Roma,
Republica Italianã.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituþia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Bucureºti, 11 iunie 2003.
Nr. 370.
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ORDONANÞE ªI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ
pentru modificarea art. 10 alin. (4) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 8/2003
privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare ºi privatizare
a unor societãþi naþionale, companii naþionale ºi societãþi comerciale cu capital majoritar de stat
În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituþie,
Guvernul României adoptã prezenta ordonanþã de urgenþã.
Articol unic. Ñ Alineatul (4) al articolului 10 din
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare ºi privatizare a unor societãþi naþionale, companii naþionale ºi
societãþi comerciale cu capital majoritar de stat, publicatã
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din
5 martie 2003, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, se
modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:

”(4) Autoritatea pentru Privatizare ºi Administrarea
Participaþiilor Statului poate acorda împrumuturi în condiþiile
alin. (2) ºi (3) ºi pentru plata unei pãrþi din consumul de
energie electricã ºi gaze naturale aferent lunilor ianuarieÑ
iunie 2003, pentru societãþile comerciale ÇSiderurgicaÈ Ñ
S.A. Hunedoara, ÇTractorul UTBÈ Ñ S.A. Braºov ºi
ÇRomanÈ Ñ S.A. Braºov.Ò

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea
Participaþiilor Statului,
Ovidiu Tiberiu Muºetescu
Ministrul industriei ºi resurselor,
Dan Ioan Popescu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu

Bucureºti, 5 iunie 2003.
Nr. 46.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind plata contribuþiei României pentru anul 2003 pentru participarea la Programul LIFE
al Comunitãþii Europene
În temeiul art. 107 din Constituþie,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ (1) Se aprobã plata în limita echivalentului în
lei al sumei de 910.000 euro, reprezentând contribuþia efectivã a României aferentã anului 2003, pentru participarea la
Programul LIFE.
(2) Diferenþa de 500.000 euro pânã la suma de
1.410.000 euro, cât reprezintã contribuþia totalã a României

aferentã anului 2003, se acoperã prin Programul naþional
PHARE.
Art. 2. Ñ Suma prevãzutã la art. 1 alin. (1) se suportã
din sumele alocate cu aceastã destinaþie de la bugetul de
stat în bugetul Ministerului Apelor ºi Protecþiei Mediului pe
anul 2003.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
p. Ministrul apelor ºi protecþiei mediului,
Ion Bazac,
secretar de stat
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu

Bucureºti, 5 iunie 2003.
Nr. 650.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea finanþãrii unor cheltuieli cu întreþinerea, construcþia, reparaþia, amenajarea
ºi modernizarea unor instituþii de asistenþã socialã
În temeiul art. 107 din Constituþie ºi al art. 5 alin. (1) lit. d) ºi alin. (2) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 118/1999 privind înfiinþarea ºi utilizarea Fondului naþional de solidaritate, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin
Legea nr. 366/2001, cu modificãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ (1) Se aprobã acordarea sumei de 43.350,0
milioane lei pentru finanþarea unor cheltuieli cu întreþinerea,

construcþia, reparaþia, amenajarea ºi modernizarea unor
instituþii de asistenþã socialã.
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(2) Beneficiarii, instituþiile de asistenþã socialã ºi sumele
acordate sunt prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ (1) Sumele prevãzute la art. 1 se asigurã din
bugetul de stat alocat Ministerului Muncii ºi Solidaritãþii
Sociale, în limita creditelor bugetare ºi potrivit destinaþiilor
aprobate.
(2) Sumele se acordã în tranºe, în funcþie de disponibilitãþile bugetare ºi pe baza documentelor justificative întocmite de beneficiari, avizate ºi prezentate de direcþiile
generale de muncã ºi solidaritate socialã judeþene la
Ministerul Muncii ºi Solidaritãþii Sociale.

Art. 3. Ñ Sarcina execuþiei bugetare ºi controlul modului de utilizare a sumelor alocate revin direcþiilor generale
de muncã ºi solidaritate socialã judeþene în a cãror razã
teritorialã îºi au sediul instituþiile de asistenþã socialã.
Art. 4. Ñ (1) Respectarea legislaþiei privind achiziþiile
publice revine beneficiarilor lucrãrilor ºi ordonatorilor lor
principali de credite.
(2) Verificarea modului de aplicare a legislaþiei privind
achiziþiile publice se realizeazã, conform legii, de cãtre
reprezentanþii împuterniciþi ai Ministerului Finanþelor
Publice.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul muncii ºi solidaritãþii sociale,
Marian Sârbu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu

Bucureºti, 5 iunie 2003.
Nr. 652.

ANEXÃ
LISTA

cuprinzând beneficiarii ºi instituþiile de asistenþã socialã, precum ºi obiectivele ºi sumele acordate
pentru acoperirea unor cheltuieli cu întreþinerea, construcþia, reparaþia, amenajarea ºi modernizarea acestor instituþii
Nr.
crt.

Instituþia/Unitatea
de asistenþã socialã

Beneficiarul

1.

Consiliul Local al Municipiului
Brãila, judeþul Brãila

Centrul de îngrijire ºi
asistenþã ”Sfânta MariaÒ

2.

Consiliul Local al Comunei
Plãtãreºti, judeþul Cãlãraºi

Centrul de recuperare
ºi reabilitare
neuropsihiatricã

3.

Primãria Municipiului Focºani,
judeþul Vrancea

Cãmin de bãtrâni

4.

Consiliul Local al Comunei
Voineºti, judeþul Vaslui

Centru de zi pentru
copii rromi

5.

Consiliul Local al Municipiului
Bârlad, judeþul Vaslui

Centru rezidenþial de
asistenþã ºi îngrijire a
persoanelor vârstnice

6.

Consiliul Local al Comunei
Voluntari, judeþul Ilfov

Cãmin de bãtrâni

Adresa

ªos. Baldovineºti,
km 17, satul
Baldovineºti,
comuna Vãdeni,
judeþul Brãila
Comuna Plãtãreºti,
judeþul Cãlãraºi

Obiectivul

Lucrãri de construcþii,
reparaþii ºi modernizãri la
Centrul de îngrijire ºi
asistenþã ”Sfânta MariaÒ

Lucrãri de reparaþii ºi
amenajare la Centrul de
recuperare ºi reabilitare
neuropsihiatricã
Str. Fraternitãþii nr. 11, Lucrãri de construcþii
municipiul Focºani,
ºi amenajare la Cãminul
judeþul Vrancea
de bãtrâni
Satul Obârºenii
Lucrãri de reparaþii ºi
Lingurari, comuna
amenajare la Centrul
Voineºti, judeþul
de zi pentru copii rromi
Vaslui
Str. Tinereþii nr. 11,
Lucrãri de construcþii ºi
municipiul Bârlad,
amenajare la Centrul
judeþul Vaslui
rezidenþial de asistenþã
ºi îngrijire a persoanelor
vârstnice
ªos. Afumaþi,
Lucrãri de construcþii,
comuna Voluntari,
reparaþii ºi amenajare
judeþul Ilfov
la Cãminul de bãtrâni

T O T A L:

Suma
Ñ milioane lei Ñ

6.500,0

3.500,0

13.600,0
630,0

8.000,0

11.120,0
43.350,0

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind trecerea unui imobil, proprietate publicã a statului, din administrarea Oficiului Naþional
al Monumentelor Istorice în administrarea Institutului de Cercetãri Eco-Muzeale Tulcea
În temeiul art. 107 din Constituþie ºi al 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 trecerea imobilului ”Farul Comisiei
Europene a DunãriiÒ, proprietate publicã a statului, compus
din construcþie ºi terenul aferent, situat în oraºul Sulina,
Str. a II-a nr. 43, judeþul Tulcea, având datele de

identificare prevãzute în anexa care face parte integrantã
din prezenta hotãrâre, din administrarea Oficiului Naþional al
Monumentelor Istorice în administrarea Institutului de
Cercetãri Eco-Muzeale Tulcea.
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Art. 2. Ñ Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit
art. 1 se face în termen de 30 de zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri, pe bazã de protocol încheiat
între pãrþile interesate, la valoarea de inventar a bunurilor
de la data transmiterii.

Art. 3. Ñ Patrimoniul Oficiului Naþional al Monumentelor
Istorice se diminueazã cu valoarea de inventar a bunurilor
de la data transmiterii, iar patrimoniul Institutului de
Cercetãri Eco-Muzeale Tulcea se majoreazã, în mod corespunzãtor, cu aceeaºi valoare.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul culturii ºi cultelor,
Rãzvan Theodorescu
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu

Bucureºti, 5 iunie 2003.
Nr. 654.

ANEXÃ
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, proprietate publicã a statului, compus din construcþie ºi terenul aferent, care trece din administrarea
Oficiului Naþional al Monumentelor Istorice în administrarea Institutului de Cercetãri Eco-Muzeale Tulcea
Locul unde
este situat
imobilul

Oraºul Sulina, Str. a II-a
nr. 43, judeþul Tulcea

Persoana juridicã
de la care
se transmite imobilul

Oficiul Naþional al
Monumentelor Istorice

Persoana juridicã
la care
se transmite imobilul

Institutul de Cercetãri
Eco-Muzeale Tulcea

Caracteristicile
tehnice ale
imobilului

Numãrul de identificare
atribuit de Ministerul
Finanþelor Publice

Suprafaþa construitã
a farului = 33,07 m2
Suprafaþa desfãºuratã
a farului = 66,14 m2
Suprafaþa construitã
a anexelor = 315,84 m2
Suprafaþa totalã
construitã = 348,91 m2
Suprafaþa terenului =
1.948,81 m2

62.063

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
”Presum ProiectÒ Ñ S.A. Iaºi
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, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, 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 ”Presum ProiectÒ Ñ S.A. Iaºi,
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
”Presum ProiectÒ Ñ S.A., denumitã în continuare societate
comercialã, cu sediul în Iaºi, bd. Poitiers nr. 16, înmatriculatã la Oficiul registrului comerþului sub nr. J22/642/1991,
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 economico-financiari 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
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elibera certificatele de obligaþii bugetare necesare acordãrii
facilitãþilor prevãzute de Legea nr. 137/2002, 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, în conformitate cu dispoziþiile
Legii nr. 137/2002, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
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, 11 iunie 2003.
Nr. 82.
AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE
ªI ADMINISTRAREA PARTICIPAÞIILOR STATULUI

ORDIN
privind instituirea procedurii de administrare specialã la Societatea Comercialã
”IslazÒ Ñ S.A. Alexandria
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, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, 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 ”IslazÒ Ñ S.A. Alexandria,
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
”IslazÒ Ñ S.A. Alexandria, denumitã în continuare societate
comercialã, cu sediul în Alexandria, Str. Fabricii nr. 3,
judeþul Teleorman, înmatriculatã la Oficiul registrului
comerþului sub nr. J34/201/1991, 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, 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, în conformitate cu dispoziþiile
Legii nr. 137/2002, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
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, 11 iunie 2003.
Nr. 83.
AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE
ªI ADMINISTRAREA PARTICIPAÞIILOR STATULUI

ORDIN
privind instituirea procedurii de administrare specialã la Societatea Comercialã
”GeopecÒ Ñ S.A. Piteºti
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
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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 ”GeopecÒ Ñ S.A. Piteºti,
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
”GeopecÒ Ñ S.A. Piteºti, denumitã în continuare societate
comercialã, cu sediul în Piteºti, str. Gh. Doja nr. 2Ñ4,
judeþul Argeº, înmatriculatã la Oficiul registrului comerþului
sub nr. J3/311/1991, 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, 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, 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, 11 iunie 2003.
Nr. 84.
AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE
ªI ADMINISTRAREA PARTICIPAÞIILOR STATULUI

ORDIN
privind instituirea procedurii de administrare specialã la Societatea Comercialã
”Transport Mixt STAMCÒ Ñ S.A. Râmnicu Sãrat
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, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, 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 ”Transport Mixt STAMCÒ Ñ S.A. Râmnicu Sãrat,
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
”Transport Mixt STAMCÒ Ñ S.A. Râmnicu Sãrat, denumitã
în continuare societate comercialã, cu sediul în Râmnicu
Sãrat, str. Balta Albã nr. 25, judeþul Buzãu, înmatriculatã la
Oficiul registrului comerþului sub nr. J10/209/1991, 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,
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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, 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, în conformitate cu dispoziþiile
Legii nr. 137/2002, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
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, 11 iunie 2003.
Nr. 85.
«
MINISTERUL FINANÞELOR PUBLICE
LISTA
agenþilor economici comercianþi angro de uleiuri minerale
Nr.
crt.

Denumirea
societãþii comerciale

Judeþul

1. PETROCONSTRUCT
IMPEX Ñ S.R.L.
2. COMESAD RO Ñ S.A.
3. EVITA GROUP Ñ S.A.
4. PAVITESCOM Ñ S.R.L.
5. ARMAX Ñ S.R.L.
6. BLACK SEA COAST TRADING
ROMANIA Ñ S.R.L.
7. GANUCI EXIM-SERVICE Ñ S.R.L.
8. GECOM IMPORT EXPORT Ñ S.R.L.
9. IV Ñ S.R.L.
10. LAIRD RESOURCES
ROMANIA Ñ S.R.L.
11. POLMAYERÕS CONSULTING Ñ
S.R.L.
12. RAZAL COM Ñ S.R.L.
13. TOMIS OIL MARITIME Ñ S.R.L.

Arad
Argeº
Bacãu
Bacãu
Brãila

Codul unic
de înregistrare

15128203
4993292
15102637
5733053
8202161

Bucureºti
Bucureºti
Bucureºti
Bucureºti

3995058
8879402
1586383
4059019

Bucureºti

6717048

Bucureºti
Bucureºti
Bucureºti

15186131
14463471
7211

Nr.
crt.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Denumirea
societãþii comerciale

Judeþul

DAVAL Ñ S.R.L.
DENI & CAMI Ñ S.R.L.
DACMA IMPEX Ñ S.R.L.
BENDIX I & C SERV Ñ S.R.L.
STANDARD OIL Ñ S.R.L.
M & G TRADE IMPEX Ñ S.R.L.
ATP EXODUS Ñ S.R.L.
TC OIL COMPANY Ñ S.R.L.
EUROPEAN TRANSSARU Ñ S.R.L.
MIRANLIV Ñ S.R.L.
ALMECO INTERNATIONAL Ñ S.R.L.
RENTIOL COM Ñ S.R.L.
PETROMED Ñ S.R.L.
AUTO-OIL 2000 Ñ S.R.L.
TRANSPORT CÃLÃTORI Ñ S.A.
GOLF OIL Ñ S.R.L.
DANYCOL LORENT Ñ S.R.L.
PETAL Ñ S.A.

Cluj
Cluj
Dâmboviþa
Hunedoara
Hunedoara
Ilfov
Maramureº
Mureº
Olt
Olt
Prahova
Prahova
Sibiu
Suceava
Suceava
Timiº
Vaslui
Vaslui

Codul unic
de înregistrare

14320374
11079019
6097302
9270113
11041294
15243547
7366654
15482218
8973662
14516703
14896793
15321041
4785887
13304931
4325927
15451300
841518
841186

LISTA
depozitelor speciale (completare)
Nr.
crt.

Denumirea societãþii
comerciale autorizate

Codul unic
de înregistrare

Numãrul de autorizare
la Garda Financiarã
Centralã

Numãrul avizului
pentru autorizare
depozite speciale Ñ
Ministerul Industriei
ºi Resurselor

1. BRIDGEXIM IND Ñ S.R.L.
Bucureºti

11110637

393.570 din
9 iunie 2003

42 din
6 iunie 2003

2. BEST TRADE Ñ S.R.L.
Baia Mare

14787702

393.582 din
10 iunie 2003

44 din
10 iunie 2003

Adresa
depozitului special

Localitatea Butimanu,
ºos. Bucureºti Ñ Târgoviºte
nr. 289, judeþul Dâmboviþa
Societatea Comercialã
”CHIMPRODÒ Ñ S.A. Oradea,
Str. Chimiei nr. 3Ñ5, judeþul Bihor

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR
Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
cont nr. 2511.1Ñ12.1/ROL Banca Comercialã Românã Ñ S.A. Ñ Sucursala ”UnireaÒ Bucureºti
ºi nr. 5069427282 Direcþia de Trezorerie ºi Contabilitate Publicã a Municipiului Bucureºti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare).
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaþii cu publicul, Bucureºti, ºos. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ºi 411.97.54, tel./fax 410.77.36.
Tiparul : Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ºi 402.21.78,
E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 420/16.VI.2003 conþine 8 pagini.

Preþul de vânzare 6.000 lei

ISSN 1453Ñ4495

