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DECRETE
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind înaintarea în gradul de general-maior a unui general
de brigadã din Ministerul Apãrãrii Naþionale ºi trecerea
acestuia în rezervã
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ºi ale art. 99 din Constituþia
României, precum ºi ale art. 4 lit. f) pct. 28 din Legea nr. 415/2002 privind
organizarea ºi funcþionarea Consiliului Suprem de Apãrare a Þãrii,
având în vedere propunerile ministrului apãrãrii naþionale ºi Hotãrârea
Consiliului Suprem de Apãrare a Þãrii nr. S/96 din 4 iulie 2003,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Pe data de 4 iulie 2003, domnul general de brigadã
Gabriel Marin Oprea se înainteazã în gradul de general-maior ºi se trece în
rezervã cu noul grad.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

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

ADRIAN NÃSTASE
Bucureºti, 7 iulie 2003.
Nr. 485.

HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea ºi completarea Hotãrârii Guvernului nr. 1.061/2002
privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei
ºi documentului de legitimare pentru poliþiºti
În temeiul art. 107 din Constituþie ºi al art. 2 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 179/2002 privind demilitarizarea unitãþilor aparatului central al Ministerului de Interne ºi a structurilor subordonate acestuia, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 108/2003,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor
distinctive, insignei ºi documentului de legitimare pentru
poliþiºti, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 776 din 24 octombrie 2002, se modificã ºi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. Articolul 1 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 1. Ñ Se aprobã modelul noilor uniforme pentru
efectivele din Poliþia Românã, Poliþia de Frontierã Românã,
Direcþia Generalã de Evidenþã Informatizatã a Persoanei,
Oficiul Naþional pentru Refugiaþi, Direcþia Generalã de
Informaþii ºi Protecþie Internã, unitãþile de învãþãmânt ale

poliþiei, structurile corespondente din Academia de Poliþie
ÇAlexandru Ioan CuzaÈ, unitãþile aparatului central al
Ministerului de Interne*) ºi structurile subordonate acestuia.
Uniforma ºi echipamentul specific se acordã gratuit, conform prevederilor legale, în condiþiile prezentei hotãrâri.Ò
2. Alineatul (1) al articolului 2 va avea urmãtorul
cuprins:
”Art. 2. Ñ (1) Însemnele pentru gradele profesionale,
însemnul de identificare ºi culorile pentru articolele din
compunerea uniformelor pentru efectivele menþionate la
art. 1 sunt prevãzute în anexa nr. 1, cu excepþia efectivelor
din aparatul central al Ministerului de Interne ºi structurile

*) Conform Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 64/2003, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 29 iunie 2003,
noua denumire a ministerului este Ministerul Administraþiei ºi Internelor.
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subordonate acestuia, care sunt prevãzute în anexa
nr. 1A.Ò
3. Articolul 11 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 11. Ñ Insigna ºi documentele de legitimare pentru
efectivele menþionate la art. 1 sunt prevãzute în anexa
nr. 3*), cu excepþia efectivelor din aparatul central al
Ministerului de Interne ºi structurile subordonate acestuia,
care sunt prevãzute în anexa nr. 3A*).Ò
4. Articolul 12 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 12. Ñ Anexele nr. 1, 1A, 2, 3 ºi 3A fac parte
integrantã din prezenta hotãrâre.Ò
5. Titlul anexei nr. 1 va avea urmãtorul cuprins:
”DESCRIEREA

însemnelor pentru gradele profesionale, a însemnului de
identificare ºi a culorilor pentru articolele din compunerea uniformelor efectivelor din Poliþia Românã, Poliþia de

Frontierã Românã, Direcþia Generalã de Evidenþã
Informatizatã a Persoanei, Oficiul Naþional pentru
Refugiaþi, Direcþia Generalã de Informaþii ºi Protecþie
Internã, unitãþile de învãþãmânt ale poliþiei ºi structurile
corespondente din Academia de Poliþie
ÇAlexandru Ioan CuzaÈÒ
6. Dupã anexa nr. 1 se introduce anexa nr. 1A
”Descrierea însemnelor pentru gradele profesionale, a
însemnului de identificare ºi a culorilor pentru articolele
din compunerea uniformelor pentru efectivele din aparatul
central al Ministerului de Interne ºi structurile subordonate
acestuiaÒ, cuprinsã în anexa care face parte integrantã din
prezenta hotãrâre, iar dupã anexa nr. 3 se introduce anexa
nr. 3A.
7. Norma nr. 2 pentru asigurarea uniformei de reprezentare la ofiþerii de poliþie, prevãzutã în anexa nr. 2, va
avea urmãtorul cuprins:

” N O R M A Nr. 2

pentru asigurarea uniformei de reprezentare la ofiþerii de poliþie
Prevederi
Nr.
crt.

Denumirea articolelor
de echipament

U.M.

0

1

2

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

a) Coifura
ªapcã din stofã pentru iarnã
ªapcã din stofã pentru varã
Cãciulã
b) Îmbrãcãminte
Costum din stofã camgarn:
Ñ sacou cu 2 pantaloni lungi
Costum din stofã tergal:
Ñ sacou cu 2 pantaloni lungi
Pulover cu anchior
Scurtã din tercot cu mesadã ºi guler din blanã
Impermeabil pentru ploaie
c) Lenjerie
Cãmaºã de diferite culori
Cãmaºã albã
Cãmaºã bluzã cu mânecã scurtã
Cãmaºã bluzã cu mânecã lungã
d) Încãlþãminte
Pantofi negri din piele, de iarnã
Pantofi negri din piele, de varã
e) Echipament divers
Cravatã
Fular din lânã
Mãnuºi din piele
Curea pentru pantaloni
Ciorapi
f) Accesorii
Ecuson textil cu grad profesional
Ecuson
Ecuson metalic
Suport de grad pentru mânecã
Insignã cu numãr de identificare
Epoleþi împletiþi
ªnur pentru ceremonie

*) Anexele nr. 3 ºi 3A se comunicã Ministerului de Interne.

Cantitate

Duratã
în ani

3

4

buc.
buc.
buc.

1
1
1

3
3
6

buc.

1

3

buc.

1

3

buc.
buc.
buc.

1
1
1

3
6
4

buc.
buc.

4
2

2
8

buc.
buc.

4
2

4
2

per.
per.

1
1

2
1

buc.
buc.
per.
buc.
per.

2
1
1
1
6

4
6
2
6
1

buc.
buc.
buc.
gar.
buc.
per.
buc.

7
7
1
2
1
1
2

3
3
10
3
10
3
8

Observaþii

5

Se asigurã numai ofiþerilor fãrã drept de uniformã de ceremonie

Pentru fiecare sacou
Se asigurã numai ofiþerilor fãrã drept de uniformã de ceremonie
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NOTÃ:

1. Femeile primesc pãlãrie în loc de ºapcã ºi fustã în loc de un pantalon.
2. Uniformele de varã ºi de iarnã se poartã în perioadele stabilite prin ordin.
3. La prima încadrare în corpul poliþiºtilor se distribuie o singurã datã, indiferent de numãrul reîncadrãrilor în
sectorul de apãrare, ordine publicã ºi siguranþã naþionalã: o ºapcã din stofã pentru iarnã, un costum cu 2 pantaloni din
stofã pentru iarnã, o scurtã îmblãnitã, 4 cãmãºi, 6 perechi de ciorapi, 4 cearºafuri, douã feþe de pernã, o pãturã ºi
accesoriile aferente (însemne de grad pentru piept, pentru mânecã ºi ecusoane).Ò
8. Norma nr. 4 pentru asigurarea uniformei de reprezentare la agenþii de poliþie, prevãzutã în anexa nr. 2, va avea
urmãtorul cuprins:
” N O R M A Nr. 4

pentru asigurarea uniformei de reprezentare la agenþii de poliþie
Prevederi
Nr.
crt.

Denumirea articolelor
de echipament

U.M.

0

1

2

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

a) Coifura
ªapcã din stofã pentru iarnã
ªapcã din stofã pentru varã
Cãciulã din blanã naturalã
b) Îmbrãcãminte
Costum din stofã camgarn:
Ñ sacou cu 2 pantaloni lungi
Costum din stofã tergal:
Ñ sacou cu 2 pantaloni lungi
Scurtã din tercot cu mesadã ºi guler din blanã
Pulover cu anchior
Impermeabil pentru ploaie
c) Lenjerie
Cãmaºã de diferite culori
Cãmaºã albã
Cãmaºã bluzã cu mânecã lungã
Cãmaºã bluzã cu mânecã scurtã
d) Încãlþãminte
Pantofi negri din piele, de iarnã
Pantofi negri din piele, de varã
e) Echipament divers
Cravatã
Fular din lânã
Mãnuºi din piele
Curea pentru pantaloni
Ciorapi
f) Accesorii
Ecuson textil cu grad profesional
Ecuson
Ecuson metalic
Insignã cu numãr de identificare
Epoleþi împletiþi
ªnur pentru ceremonie

Cantitate

Duratã
în ani

3

4

buc.
buc.
buc.

1
1
1

3
3
6

buc.

1

4

buc.

1

4

buc.
buc.
buc.

1
1
1

6
3
4

buc.
buc.

2
2

3
8

buc.
buc.

3
3

2
2

per.
per.

1
1

2
1

buc.
buc.
per.
buc.
per.

2
1
1
1
6

4
6
2
6
1

buc.
buc.
buc.
buc.
per.
buc.

7
7
1
1
1
2

4
4
10
10
4
8

Observaþii

5

Se asigurã pentru constituirea unei uniforme
de ceremonie

Pentru fiecare sacou
Se asigurã pentru constituirea unei uniforme
de ceremonie

NOTÃ:

1. Femeile primesc pãlãrie în loc de ºapcã ºi fustã în loc de un pantalon.
2. Uniformele de varã ºi de iarnã se poartã în perioadele stabilite prin ordin.
3. La prima încadrare în corpul poliþiºtilor se distribuie o singurã datã, indiferent de numãrul reîncadrãrilor în
sectorul de apãrare, ordine publicã ºi siguranþã naþionalã: o ºapcã din stofã pentru iarnã, un costum cu 2 pantaloni din
stofã pentru iarnã, o scurtã îmblãnitã, 4 cãmãºi, 6 perechi de ciorapi, 4 cearºafuri, douã feþe de pernã, o pãturã ºi
accesoriile aferente (însemne de grad pentru piept, pentru mânecã ºi ecusoane).Ò
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9. Norma nr. 9 pentru asigurarea echipamentului specific formaþiunilor de poliþie, prevãzutã în anexa nr. 2, se
completeazã cu punctul nr. XIV ”Grupul Special de Protecþie ºi IntervenþieÒ, cu urmãtorul cuprins:
Prevederi
”Nr.
crt.

Denumirea articolelor
de echipament

U.M.

0

1

2

Duratã
(ani)

3

4

5

Pentru fiecare ofiþer ºi
agent
Pentru fiecare ofiþer ºi
agent care participã la
acþiuni. Se poate asigura de varã sau de
iarnã.
Pentru fiecare ofiþer ºi
agent care participã la
acþiuni
Pentru fiecare lunetist.
Se poate asigura de
varã sau de iarnã.
Pentru fiecare ofiþer ºi
agent care participã la
acþiuni
Pentru fiecare ofiþer ºi
agent
Pentru fiecare ofiþer ºi
agent care participã la
acþiuni. Se poate asigura de varã sau de
iarnã.
Pentru fiecare ofiþer ºi
agent care participã la
acþiuni
Pentru fiecare ofiþer ºi
agent care participã la
acþiuni. Se poate asigura cu mânecã lungã
sau scurtã.

XIV. Grupul Special de Protecþie ºi Intervenþie
1. Combinezon (costum) cu ºepcuþã

buc.

1

inventar

2.

Combinezon (costum) de intervenþie ignifugat

buc.

2

inventar

3.
4.

buc.
buc.

2
2

inventar
inventar

5.

Combinezon (costum) uni de antrenament, cu ºepcuþã (pãlãrie)
Combinezon (costum) de diferite culori, de antrenament,
cu ºepcuþã, pentru teren
Combinezon (costum) pentru lunetist, de diferite culori

buc.

2

inventar

6.

Scurtã pentru intervenþii

buc.

1

inventar

7.

Ecuson specific

buc.

12

inventar

8.

Cagulã ignifugatã

buc.

2

inventar

9. Capiºon ignifugat pentru iarnã, de diferite culori
10. Vestã multifuncþionalã

buc.
buc.

2
1

inventar
inventar

11. Tricou de intervenþie ignifugat
12. Tricou de antrenament

buc.
buc.

2
8

inventar
inventar

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Trening de antrenament
Bocanci ignifugaþi, talpã antistaticã, cu carâmb înalt
Gheatã de intervenþie
Gheatã (pantofi) de antrenament
Ciorapi ignifugaþi pentru intervenþie
Ciorapi din bumbac pentru antrenament
Centurã din chingã

buc.
per.
per.
per.
per.
per.
buc.

2
1
1
2
2
8
2

inventar
inventar
inventar
inventar
inventar
1
inventar

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Mãnuºi de antrenament
Mãnuºi de intervenþie ignifugate
Mãnuºi de coborâre
Ochelari de protecþie
Costum de judo
Apãrãtoare de articulaþii pentru gimnasticã
Apãrãtoare de articulaþii pentru intervenþie
Rucsac

per.
per.
per.
buc.

1
2
2
1
1
1
1
1

inventar
inventar
inventar
inventar
inventar
inventar
inventar
inventar

cpl.
cpl.
buc.

Observaþii

Cantitate

Pentru fiecare ofiþer ºi
agent care participã la
acþiuni

Pentru fiecare ofiþer ºi
agent
Pentru fiecare ofiþer ºi
agent care participã la
acþiuni
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0

1

2

3

4

28. Raniþã specialã pentru antrenament
29. Geantã (sac) de transport echipament

buc.
buc.

1
2

inventar
inventar

30. Costum de camuflaj de diferite culori
31. Costum flanelat de corp

buc.
buc.

2
2

inventar
inventar

32. Costum moto din piele

buc.

1

inventar

33. Cascã de motociclist

buc.

2

inventar

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

cpl.
per.
buc.
buc.
per.
per.
buc.
buc.
ml.
ml.
ml.
buc.
buc.

1
1
1
1
1
1
2
5
50
200
200
3
1

inventar
inventar
inventar
inventar
inventar
inventar
inventar
inventar
inventar
inventar
inventar
inventar
inventar

47. Carabiniere pentru alpinism
48. Ham de salvare
49. Ham pentru alpinism

buc.
buc.
buc.

10
2
1

inventar
inventar
inventar

50.
51.
52.
53.
54.

Troliu
Funie octogonalã
Colþar de trecere
Manºon de protecþie coardã
Demultiplicator forþe

buc.
ml.
buc.
buc.
buc.

2
200
6
4
2

inventar
inventar
inventar
inventar
inventar

55.
56.
57.
58.
59.

Scarã pentru alpinism
Dispozitiv de urcare
Ham de debarcare elicopter
Placã multicarabinierã
Dispozitiv antiºoc pentru rapel automat

buc.
buc.
buc.
buc.
buc.

1
2
1
2
1

inventar
inventar
inventar
inventar
inventar

60. Dispozitiv cu role pentru protecþie coardã
61. Tandem de coborâre funicular
62. Sac portcoardã

buc.
buc.
buc.

2
2
1

inventar
inventar
inventar

63. Sac portcoardã pentru picior

buc.

1

inventar

64. Saltea pneumaticã
65. Sac de dormit

buc.
buc.

1
1

inventar
inventar

Schiuri cu beþe
Clãpari
Costum de schi
Cãciulã de schi (capiºon)
Mãnuºi de schi
Rachete de zãpadã
Dispozitiv de coborâre tip ”8Ò
Dispozitiv de coborâre cu blocator
Coardã de coborâre
Cordelinã de asigurare
Coardã de coborâre
Carabinierã cu asigurare
Cascã pentru alpinism

5

Pentru fiecare ofiþer ºi
agent care participã la
acþiuni
Pentru fiecare lunetist
Pentru fiecare ofiþer ºi
agent care participã la
acþiuni
Pentru fiecare ofiþer ºi
agent care are în primire motocicletã. Se
poate asigura de varã
sau de iarnã.
Pentru fiecare motocicletã

Pentru fiecare ofiþer ºi
agent care participã la
acþiuni

Pentru fiecare grupã
Pentru fiecare ofiþer ºi
agent care participã la
acþiuni
Pentru fiecare grup
Pentru fiecare ofiþer ºi
agent care participã la
acþiuni
Pentru fiecare grup
Pentru fiecare ofiþer ºi
agent care participã la
acþiuni
Pentru fiecare grupã

Pentru fiecare ofiþer ºi
agent care participã la
acþiuni
Pentru fiecare grupã
Pentru fiecare ofiþer
agent care participã
acþiuni
Pentru fiecare ofiþer
agent care participã
acþiuni

ºi
la
ºi
la
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0

66.
67.
68.
69.
70.

1

2

Pãturã (pled)
Pernã
Saltea
Cearºaf
Faþã de pernã

buc.
buc.
buc.
buc.
buc.

3

4

2
1
1
4
4

10
5
10
4
4

5

Pentru fiecare ofiþer ºi
agentÒ

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministru de interne,
Ioan Rus
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 12 iunie 2003.
Nr. 697.
ANEXÃ
(Anexa nr. 1A
la Hotãrârea Guvernului nr. 1.061/2002)
DESCRIEREA

însemnelor pentru gradele profesionale, a însemnului de identificare ºi a culorilor pentru articolele din compunerea
uniformelor pentru efectivele din aparatul central al Ministerului de Interne ºi structurile subordonate acestuia
Gradele profesionale ale personalului cu statut special
din aparatul central al Ministerului de Interne sunt
reprezentate prin însemne de formã dreptunghiularã aplicate pe pieptul stâng al articolelor de îmbrãcãminte, precum ºi prin garnituri de benzi brodate, aplicate pe mânecile
sacourilor ºi scurtei din stofã, sau prin vipuºcã de manºetã.
Însemnul de grad profesional pentru piept la uniforma
de serviciu ºi de reprezentare are formã dreptunghiularã
(4,5 x 9 cm), cu linii de contur de culoare galben-închis pe
margini, materialul de fond fiind de culoare bleumarin, iar
elementele componente ale fiecãrui grad profesional (stele
sau barete în formã dreptunghiularã, dupã caz) sunt de
culoare galben-închis, realizate prin brodare. Stelele au
dimensiuni ºi linii de contur diferite, respectiv: 2,5 cm ºi
linie de contur de culoare roºie, pentru chestori; 2 cm ºi
linie de contur de culoare albastrã, pentru comisari ºi subcomisari, ºi 1,5 cm ºi linie de contur de culoare neagrã,
pentru inspectori ºi subinspectori.
Însemnul de grad profesional pentru piept la uniforma
de ceremonie are formã dreptunghiularã (4,5 x 11,5 cm),
având pe margini linie de contur de culoare galben-închis,
materialul de fond fiind de culoare bleumarin. În interiorul
liniei de contur, în partea stângã este brodat scutul cu
însemnul heraldic specific Ministerului de Interne, iar în partea dreaptã este înscris cu majuscule de culoare galbenînchis gradul profesional sub care se aplicã stelele
aferente.
Însemnul de grad profesional pentru mânecã la uniforma
de reprezentare este montat la sacou, pe faþa mânecii, din
cusãturã în cusãturã, la o distanþã de 8 cm de la terminaþie. Este de culoare galben-închis, fiind realizat prin
brodare pe suport textil, ºi reprezintã benzi brodate cu
frunze de stejar cu lãþimi diferite, de 2 cm, 2,5 cm ºi 3 cm,
specifice pentru inspectori, comisari ºi pentru chestori. Pe
banda de deasupra sunt brodate stele de culoare galbenã
cu dimensiuni ºi linii de contur de culori diferite, respectiv
1,5 cm ºi contur negru pentru inspectori, 2 cm ºi contur

albastru pentru comisari, 2,5 cm ºi contur roºu pentru
chestori. Agenþii au vipuºcã de manºetã de culoare galbenînchis. La uniforma de reprezentare sunt prevãzuþi epoleþi
treflã pentru chestori ºi epoleþi împletiþi pentru celelalte
grade profesionale, de culoare galben-închis.
Uniforma de serviciu pentru corpul ofiþerilor ºi pentru
corpul agenþilor nu are prevãzute însemne de grad
profesional pentru mânecã.
Însemnul de grad profesional pentru mânecã la uniforma
de ceremonie este montat la sacou ºi scurtã, pe faþa
mânecii, din cusãturã în cusãturã, la o distanþã de 8 cm
de la terminaþie, ºi este realizat prin brodare pe suport textil, reprezentând douã benzi sub formã de arc de cerc,
care se unesc la 6 cm înãlþime de banda sau benzile orizontale, de culoare galben-închis, cu broderie reprezentând
frunze de stejar. Benzile orizontale paralele, cu lãþimi diferite de 2 cm, 2,5 cm ºi 3 cm, sunt specifice pentru
inspectori, comisari ºi pentru chestori ºi au brodate pe
ultima bandã (sau pe una dintre ele) stele galbene de
mãrimi ºi linii de contur de culori diferite, respectiv: 2,5 cm
ºi linie de contur de culoare roºie, pentru chestori; 2 cm ºi
linie de contur de culoare albastrã, pentru comisari ºi subcomisari, ºi 1,5 cm ºi linie de contur de culoare neagrã,
pentru inspectori ºi subinspectori.
La uniforma de ceremonie sunt prevãzuþi epoleþi treflã,
dubli, de culoare galben-închis, cu douã barete pentru
chestori, cu o baretã pentru comisari ºi subcomisari ºi
simpli pentru inspectori ºi subinspectori.
Însemnele de grad profesional pentru corpul ofiþerilor
din aparatul central
Chestori de poliþie
I. Însemnele de grad profesional pentru uniforma de serviciu ºi de
reprezentare

1. Însemnul de grad profesional pentru piept are formã
dreptunghiularã (4,5 x 9 cm), având pe margini linie de
contur de culoare galben-închis, materialul de fond fiind de
culoare bleumarin.
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În interior, în partea superioarã, central, este înscris cu
majuscule de culoare galben-închis CHESTOR ªEF,
CHESTOR ªEF ADJ., CHESTOR PR. sau CHESTOR, iar în
partea inferioarã sunt brodate 1Ñ4 stele mari, de culoare
galben-închis, cu linie de contur de culoare roºie ºi diametrul de 2,5 cm, astfel:
a) pentru chestor de poliþie Ñ o stea;
b) pentru chestor principal de poliþie Ñ douã stele;
c) pentru chestor ºef adjunct de poliþie Ñ trei stele;
d) pentru chestor ºef de poliþie Ñ patru stele.
2. Însemnul de grad profesional pentru mânecã este
compus din trei benzi cu lãþimea de 3 cm, 2,5 cm ºi
2 cm, de culoare galben-închis, reprezentând frunze de
stejar. Pe banda cu lãþimea de 3 cm sunt brodate
1Ñ4 stele, corespunzãtor gradului profesional, de culoare
galbenã, cu diametrul de 2,5 cm ºi linia de contur de
culoare roºie.
II. Însemnele de grad profesional pentru uniforma de ceremonie

1. Însemnul de grad profesional pentru piept are formã
dreptunghiularã, (4,5 x 11,5 cm), având pe margini linie de
contur de culoare galben-închis, materialul de fond fiind de
culoare bleumarin. În interiorul liniei de contur, în partea
stângã este brodat scutul cu însemnul heraldic specific, iar
în partea dreaptã este înscris cu majuscule de culoare galben-închis CHESTOR ªEF, CHESTOR ªEF ADJ., CHESTOR
PR. sau CHESTOR, sub care se aplicã stelele aferente gradului profesional de culoare galben-închis.
2. Însemnul de grad profesional pentru mânecã este
compus din douã benzi sub formã de arc de cerc, care se
unesc la 6 cm înãlþime de banda orizontalã de 3 cm
lãþime. Pe banda orizontalã de 3 cm lãþime sunt brodate
1Ñ4 stele de culoare galbenã de 2,5 cm diametru ºi linie
de contur de culoare roºie, specificã chestorilor, astfel:
a) pentru chestor de poliþie Ñ o stea;
b) pentru chestor principal de poliþie Ñ douã stele;
c) pentru chestor ºef adjunct de poliþie Ñ trei stele;
d) pentru chestor ºef de poliþie Ñ patru stele.
Sub banda cu stele brodate sunt montate douã benzi
orizontale late de 2,5 cm prima ºi 2 cm ultima.
Benzile sunt de culoare galben-închis, cu broderie
reprezentând frunze de stejar.
Epoleþii treflã, dubli, sunt de culoare galben-închis, cu
douã barete.
Subcomisari ºi comisari de poliþie
I. Însemnele de grad profesional pentru uniforma de serviciu ºi de
reprezentare

1. Însemnul de grad profesional pentru piept are formã
dreptunghiularã (4,5 x 9 cm), având pe margini linie de
contur de culoare galben-închis, materialul de fond fiind de
culoare bleumarin.
În interior, în partea superioarã, central, este înscris cu
majuscule de culoare galben-închis COMISAR ªEF, COMISAR sau SUBCOMISAR, iar în partea inferioarã sunt brodate 1Ñ3 stele mijlocii, de culoare galben-închis, cu linie
de contur de culoare albastrã ºi diametrul de 2 cm, astfel:
a) pentru subcomisar Ñ o stea;
b) pentru comisar de poliþie Ñ douã stele;
c) pentru comisar ºef de poliþie Ñ trei stele.
2. Însemnul de grad profesional pentru mânecã este
compus din douã benzi cu lãþimea de 2,5 cm ºi 2 cm, de
culoare galben-închis, brodate, reprezentând frunze de

stejar. Pe banda de 2,5 cm lãþime sunt brodate 1Ñ3 stele,
corespunzãtor gradului profesional, de culoare galbenã, cu
diametrul de 2 cm ºi linia de contur de culoare albastrã.
II. Însemnele de grad profesional pentru uniforma de ceremonie

1. Însemnul de grad profesional pentru piept are formã
dreptunghiularã, (4,5 x 11,5 cm), având pe margini linie de
contur de culoare galben-închis, materialul de fond fiind de
culoare bleumarin. În interiorul liniei de contur, în partea
stângã este brodat scutul cu însemnul heraldic specific, iar
în partea dreaptã este înscris cu majuscule de culoare galben-închis COMISAR ªEF, COMISAR sau SUBCOMISAR,
sub care se aplicã stelele aferente gradului profesional de
culoare galben-închis.
2. Însemnul de grad profesional pentru mânecã este
compus din douã benzi sub formã de arc de cerc, care se
unesc la 6 cm înãlþime de banda orizontalã de 2,5 cm
lãþime. Pe banda orizontalã de 2,5 cm lãþime sunt brodate
1Ñ3 stele galbene de 2 cm diametru ºi cu linie de contur
de culoare albastrã, specificã comisarilor ºi subcomisarilor,
astfel:
a) pentru subcomisar Ñ o stea;
b) pentru comisar de poliþie Ñ douã stele;
c) pentru comisar ºef de poliþie Ñ trei stele.
Sub banda cu stele brodate este montatã încã o bandã
orizontalã, latã de 2 cm.
Benzile sunt de culoare galben-închis, cu broderie
reprezentând frunze de stejar.
Epoleþii treflã, dubli, sunt de culoare galben-închis, cu o
baretã.
Subinspectori ºi inspectori de poliþie
I. Însemnele de grad profesional pentru uniforma de serviciu ºi de
reprezentare

1. Însemnul de grad profesional pentru piept are formã
dreptunghiularã (4,5 x 9 cm), având pe margini linie de
contur de culoare galben-închis, materialul de fond fiind de
culoare bleumarin.
În interior, în partea superioarã, central, este înscris cu
majuscule de culoare galben-închis INSPECTOR
PRINCIPAL, INSPECTOR sau SUBINSPECTOR, iar în
partea interioarã sunt brodate 1Ñ3 stele mici, de culoare
galben-închis, cu linie de contur de culoare neagrã ºi
diametrul de 1,5 cm, astfel:
a) pentru subinspector de poliþie Ñ o stea;
b) pentru inspector de poliþie Ñ douã stele;
c) pentru inspector principal de poliþie Ñ trei stele.
2. Însemnul de grad profesional pentru mânecã este
compus dintr-o bandã de culoare galben-închis, cu lãþimea
de 2 cm, pe care sunt brodate 1Ñ3 stele de culoare galbenã, cu diametrul de 1,5 cm ºi linia de contur de culoare
neagrã.
II. Însemnele de grad profesional pentru uniforma de ceremonie

1. Însemnul de grad profesional pentru piept are formã
dreptunghiularã (4,5 x 11,5 cm), având pe margini linie de
contur de culoare galben-închis, materialul de fond fiind de
culoare bleumarin. În interiorul liniei de contur, în partea
stângã este brodat scutul cu însemnul heraldic specific, iar
în partea dreaptã este înscris cu majuscule de culoare galben-înschis INSPECTOR PRINCIPAL, INSPECTOR sau
SUBINSPECTOR, sub care se aplicã stelele aferente
gradului profesional, de culoare galben-închis.
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2. Însemnul de grad profesional pentru mânecã este
compus din douã benzi sub formã de arc de cerc, care se
unesc la 6 cm înãlþime de banda orizontalã de 2 cm
lãþime. Pe banda de 2 cm lãþime sunt brodate 1Ñ3 stele
galbene de 1,5 cm diametru ºi linie de contur de culoare
neagrã, specificã inspectorilor ºi subinspectorilor, astfel:
a) pentru subinspector de poliþie Ñ o stea;
b) pentru inspector de poliþie Ñ douã stele;
c) pentru inspector principal de poliþie Ñ trei stele.
Benzile sunt de culoare galben-închis, cu broderie
reprezentând frunze de stejar.
Epoleþii treflã sunt simpli, de culoare galben-închis.
Însemnele de grad profesional pentru corpul agenþilor
de poliþie
Însemnele de grad profesional pentru uniforma de serviciu ºi de reprezentare
Agent ºef principal de poliþie
1. Însemnul de grad profesional pentru piept are formã
dreptunghiularã (4,5 x 9 cm), având pe margini linie de
contur de culoare galben-închis, materialul de fond fiind de
culoare bleumarin.
În interior, în partea superioarã, central, este înscris cu
majuscule de culoare galben-închis cuvântul AGENT, iar în
partea inferioarã sunt brodate, cu fir canetil de culoare
galben-închis, 5 barete dreptunghiulare, verticale, cu
dimensiuni 2 x 1 cm.
2. Însemnul de grad profesional pentru mânecã este
compus dintr-o vipuºcã de culoare galben-închis, de
0,25 cm, montatã în manºetã.
Agent ºef de poliþie
1. Însemnul de grad profesional pentru piept are formã
dreptunghiularã (4,5 x 9 cm), având pe margini linie de
contur de culoare galben-închis, materialul de fond fiind de
culoare bleumarin.
În interior, în partea superioarã, central, este înscris cu
majuscule de culoare galben-închis cuvântul AGENT, iar în
partea inferioarã sunt brodate, cu fir canetil de culoare
galben-închis, 4 barete dreptunghiulare, verticale, cu
dimensiuni 2 x 1 cm.
2. Însemnul de grad profesional pentru mânecã este
compus dintr-o vipuºcã de culoare galben-închis, de
0,25 cm, montatã în manºetã.
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Agent ºef adjunct de poliþie
1. Însemnul de grad profesional pentru piept are formã
dreptunghiularã (4,5 x 9 cm), având pe margini linie de
contur de culoare galben-închis, materialul de fond fiind de
culoare bleumarin.
În interior, în partea superioarã, central, este înscris cu
majuscule de culoare galben-închis cuvântul AGENT, iar în
partea inferioarã sunt brodate, cu fir canetil de culoare
galben-închis, 3 barete dreptunghiulare, verticale, cu
dimensiuni 2 x 1 cm.
2. Însemnul de grad profesional pentru mânecã este
compus dintr-o vipuºcã de culoare galben-închis, de
0,25 cm, montatã în manºetã.
Agent principal de poliþie
1. Însemnul de grad profesional pentru piept are formã
dreptunghiularã (4,5 x 9 cm), având pe margini linie de
contur de culoare galben-închis, materialul de fond fiind de
culoare bleumarin.
În interior, în partea superioarã, central, este înscris cu
majuscule de culoare galben-închis cuvântul AGENT, iar în
partea inferioarã sunt brodate, cu fir canetil de culoare galben-închis, douã barete dreptunghiulare, verticale, cu
dimensiuni 2 x 1 cm.
2. Însemnul de grad profesional pentru mânecã este
compus dintr-o vipuºcã de culoare galben-închis, de
0,25 cm, montatã în manºetã.
Agent de poliþie
1. Însemnul de grad profesional pentru piept are formã
dreptunghiularã (4,5 x 9 cm), având pe margini linie de
contur de culoare galben-închis, materialul de fond fiind de
culoare bleumarin.
În interior, în partea superioarã, central, este înscris cu
majuscule de culoare galben-închis cuvântul AGENT, iar în
partea inferioarã este brodatã, cu fir canetil de culoare
galben-închis, o baretã dreptunghiularã, verticalã, cu
dimensiuni de 2 x 1 cm.
2. Însemnul de grad profesional pentru mânecã este
compus dintr-o vipuºcã de culoare galben-închis, de
0,25 cm, montatã în manºetã.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului ºi din administrarea
Ministerului Apãrãrii Naþionale în domeniul public al municipiului Deva
ºi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Deva, judeþul Hunedoara
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþie, precum ºi al art. 9 alin. (1) ºi al art. 12 alin. (1) ºi (2) din Legea
nr. 213/1998 privind proprietatea publicã ºi regimul juridic al acesteia,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea unui imobil, situat în municipiul Deva, judeþul Hunedoara, identificat potrivit anexei care
face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din domeniul public

al statului ºi din administrarea Ministerului Apãrãrii Naþionale în
domeniul public al municipiului Deva ºi în administrarea
Consiliului Local al Municipiului Deva, judeþul Hunedoara.
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Art. 2. Ñ Predarea-primirea imobilului transmis potrivit
art. 1 se face pe bazã de protocol încheiat între pãrþile

interesate, în termen de 60 de zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul apãrãrii naþionale,
Ioan Mircea Paºcu
Ministrul administraþiei ºi internelor,
Ioan Rus
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 3 iulie 2003.
Nr. 781.
ANEXÃ
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului ºi din administrarea Ministerului Apãrãrii Naþionale
în domeniul public al municipiului Deva ºi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Deva, judeþul Hunedoara

Adresa unde este
situat imobilul care
se transmite

Municipiul Deva,
Calea Zarandului,
zona Gãrii,
judeþul Hunedoara

Persoana juridicã
de la care se
transmite imobilul

Statul român,
Ministerul Apãrãrii
Naþionale

Persoana juridicã
la care se
transmite imobilul

Codul de clasificare din
inventarul bunurilor aflate în
administrarea Ministerului
Apãrãrii Naþionale, care alcãtuiesc
domeniul public al statului

Municipiul Deva,
Consiliul Local al
Municipiului Deva

Ñ Imobil 5.258
Ñ Cod 8.29.09,
nr. MF 104.184

Caracteristicile tehnice
ale imobilului

Suprafaþa
terenului = 3.200 m2

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unui imobil, compus din clãdire în curs de execuþie ºi terenul aferent,
din domeniul public al statului ºi din administrarea Ministerului Apãrãrii Naþionale
în domeniul public al municipiului Deva ºi în administrarea
Consiliului Local al Municipiului Deva, judeþul Hunedoara
În temeiul art. 107 din Constituþie, precum ºi al art. 9 alin. (1) ºi al art. 12 alin. (1) ºi (2) din Legea nr. 213/1998
privind proprietatea publicã ºi regimul juridic al acesteia,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã trecerea unui imobil, compus
dintr-o clãdire în curs de execuþie ºi terenul aferent, situat
în municipiul Deva, judeþul Hunedoara, identificat potrivit
anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din
domeniul public al statului ºi din administrarea Ministerului
Apãrãrii Naþionale în domeniul public al municipiului Deva
ºi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Deva,
judeþul Hunedoara.

Art. 2. Ñ Dupã finalizarea lucrãrilor de construcþii,
Consiliul Local al Municipiului Deva va transmite în
administrarea Ministerului Apãrãrii Naþionale un numãr de
12 apartamente, care vor avea destinaþia de locuinþe de
serviciu.
Art. 3. Ñ Predarea-primirea imobilului transmis potrivit
art. 1 se face pe bazã de protocol încheiat între pãrþile
interesate, în termen de 60 de zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul apãrãrii naþionale,
Ioan Mircea Paºcu
Ministrul administraþiei ºi internelor,
Ioan Rus
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 3 iulie 2003.
Nr. 783.
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ANEXÃ
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, compus din clãdire în curs de execuþie ºi terenul aferent, care se transmite din domeniul public
al statului ºi din administrarea Ministerului Apãrãrii Naþionale în domeniul public al municipiului Deva
ºi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Deva, judeþul Hunedoara

Adresa unde este
situat imobilul
care se transmite

Persoana juridicã
de la care se
transmite imobilul

Persoana juridicã
la care se
transmite imobilul

Codul de clasificare
din inventarul bunurilor
aflate în administrarea
Ministerului Apãrãrii
Naþionale, care
alcãtuiesc domeniul
public al statului

Municipiul Deva, bl. B2, Statul român,
Municipiul Deva, Ñ Imobil 5.246
str. Mihai Eminescu,
Ministerul Apãrãrii Consiliul Local
Ñ Cod 8.29.09,
judeþul Hunedoara
Naþionale
al Municipiului
nr. MF 104.183
Deva

Numãrul de
apartamente
(prevãzute)

56

Caracteristicile
tehnice ale
imobilului

Suprafaþa construitã
(prevãzutã în proiectul
de execuþie) = 1.142 m2
Suprafaþa desfãºuratã
(prevãzutã în proiectul
de execuþie) = 6.859,2 m2
Suprafaþa terenului
(inclusiv construcþia) =
1.185 m2
Cheltuieli efectuate,
înregistrate în contabilitate =
3.713.180 lei

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului ºi din administrarea
Ministerului Apãrãrii Naþionale în domeniul public al oraºului Târgu-Neamþ, judeþul Neamþ,
ºi în administrarea Consiliului Local al Oraºului Târgu-Neamþ
În temeiul art. 107 din Constituþie, al art. 9 alin. (1) ºi al art. 12 alin. (1) ºi (2) din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea publicã ºi regimul juridic al acesteia,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã trecerea unui imobil, situat în
oraºul Târgu-Neamþ, judeþul Neamþ, având datele de identificare prevãzute în anexa care face parte integrantã din
prezenta hotãrâre, din domeniul public al statului ºi din
administrarea Ministerului Apãrãrii Naþionale în domeniul

public al oraºului Târgu-Neamþ, judeþul Neamþ, ºi în administrarea Consiliului Local al Oraºului Târgu-Neamþ.
Art. 2. Ñ Predarea-primirea imobilului transmis potrivit
art. 1 se face pe bazã de protocol încheiat între pãrþile
interesate, în termen de 60 de zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul apãrãrii naþionale,
Ioan Mircea Paºcu
Ministrul administraþiei ºi internelor,
Ioan Rus
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu

Bucureºti, 3 iulie 2003.
Nr. 785.

12

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 513/16.VII.2003
ANEXÃ
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, proprietate publicã a statului, care se transmite din administrarea
Ministerului Apãrãrii Naþionale în domeniul public al oraºului Târgu-Neamþ, judeþul Neamþ,
ºi în administrarea Consiliului Local al Oraºului Târgu-Neamþ
Locul unde este
situat imobilul care
se transmite

Persoana juridicã
de la care se
transmite imobilul

Oraºul Târgu-Neamþ Ministerul Apãrãrii
Punctul ”SlatinaÒ
Naþionale

Codul de clasificare din
inventarul bunurilor aflate în
administrarea Ministerului
Apãrãrii Naþionale, care alcãtuiesc
domeniul public al statului

Persoana juridicã
la care se
transmite imobilul

Consiliul Local al
Oraºului Târgu-Neamþ

Ñ Imobil 5.218
Ñ Cod 8.29.09
Ñ Nr. MF 106.953

Caracteristicile tehnice
ale imobilului

Suprafaþa totalã a
terenului = 150.000 m2

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unui imobil din proprietatea privatã a statului ºi din administrarea
Ministerului Finanþelor Publice în proprietatea publicã a municipiului Aiud
ºi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Aiud
În temeiul art. 107 din Constituþie, al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea ºi funcþionarea
Guvernului României ºi a ministerelor ºi al art. 8 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã ºi regimul
juridic al acesteia,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea fãrã platã a imobilului
compus din clãdire în curs de execuþie ºi terenul aferent,
situat în municipiul Aiud, Str. Transilvaniei bloc A12, judeþul
Alba, identificat potrivit anexei care face parte integrantã
din prezenta hotãrâre, din proprietatea privatã a statului ºi
din administrarea Ministerului Finanþelor Publice în proprietatea publicã a municipiului Aiud ºi în administrarea
Consiliului Local al Municipiului Aiud.

Art. 2. Ñ Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit
art. 1 se face pe bazã de protocol încheiat între pãrþile
interesate, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri.
Art. 3. Ñ Ministerul Finanþelor Publice va scãdea din
contabilitate valoarea de inventar a imobilului transmis.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul administraþiei ºi internelor,
Ioan Rus
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 3 iulie 2003.
Nr. 786.
ANEXÃ
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în proprietatea privatã a statului ºi în administrarea Ministerului Finanþelor Publice, care se transmite
în proprietatea publicã a municipiului Aiud ºi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Aiud
Locul unde este
situat imobilul care
se transmite

Municipiul Aiud,
Str. Transilvaniei
bloc A12, judeþul Alba

Persoana juridicã
de la care se
transmite imobilul

Statul român,
Ministerul Finanþelor
Publice

Persoana juridicã
la care se
transmite imobilul

Municipiul Aiud,
Consiliul Local al
Municipiului Aiud

Caracteristicile tehnice
ale imobilului

Imobil bloc A12 cu 14 apartamente, având:
Ñ suprafaþa construitã = 390 m2
Ñ suprafaþa construitã desfãºuratã = 2.303 m2
Ñ suprafaþa terenului aferent = 518 m2
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind autorizarea Academiei Române de Aviaþie de a contracta
o finanþare de tip leasing financiar
În temeiul art. 107 din Constituþie ºi al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanþele publice,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se autorizeazã Academia Românã de Aviaþie
sã contracteze o finanþare de tip leasing financiar pentru o
perioadã de 5 ani, în valoare totalã maximã de 13,6 milioane euro, inclusiv dobânzile, comisioanele ºi celelalte costuri aferente, pentru atribuirea unui contract de furnizare a
douã elicoptere.
Art. 2. Ñ Plata avansului, a ratelor de leasing, a valorii
reziduale, precum ºi a comisioanelor, taxelor ºi a altor costuri aferente se va asigura din surse proprii ºi, în completare, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului

Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului, în limita sumelor
aprobate anual cu aceastã destinaþie pentru Academia
Românã de Aviaþie.
Art. 3. Ñ Se autorizeazã Ministerul Transporturilor,
Construcþiilor ºi Turismului ºi Ministerul Finanþelor Publice
sã semneze o scrisoare de intenþie cãtre finanþator, denumitã scrisoare de confort, în care sã se precizeze sprijinul
Guvernului României în alocarea de la bugetul de stat a
sumelor prevãzute la art. 2, repartizate pe urmãtorii 5 ani.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
p. Ministrul transporturilor, construcþiilor ºi turismului,
Traian Panait,
secretar de stat
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 3 iulie 2003.
Nr. 792.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea unei licenþe de concesiune a activitãþii miniere de exploatare,
încheiatã între Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale
ºi Societatea Comercialã ”Lafarge Agregate BetoaneÒ Ñ S.A.
În temeiul art. 107 din Constituþie ºi al art. 21 alin. (1) ºi al art. 60 din Legea minelor nr. 85/2003,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã licenþa de concesiune a activitãþii
miniere de exploatare, încheiatã între Agenþia Naþionalã
pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, ºi
Societatea Comercialã ”Lafarge Agregate BetoaneÒ Ñ S.A.,
cu sediul în municipiul Bucureºti, Calea Moºilor nr. 51, sectorul 3, în calitate de concesionar, pentru zãcãmântul de
calcar din perimetrul Sândominic, din localitatea Sândominic, judeþul Harghita, prevãzutã în anexa*) care face parte
integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Stabilirea ºi plata taxei anuale de exploatare
se fac în condiþiile prevãzute la art. X din anexa la prezenta hotãrâre.
*) Anexa se comunicã Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale.

Art. 3. Ñ Stabilirea ºi plata redevenþei se fac în
condiþiile prevãzute la art. XI din anexa la prezenta
hotãrâre.
Art. 4. Ñ Cuantumul majorãrilor de întârziere prevãzute
la art. X pct. 10.1.3 ºi la art. XI pct. 11.2.4 din anexa la
prezenta hotãrâre se stabileºte la nivelul dobânzilor ºi
penalitãþilor de întârziere prevãzute la art. 12 din Ordonanþa
Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanþelor bugetare, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea
nr. 79/2003, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
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Art. 5. Ñ Licenþa de concesiune a activitãþii miniere de
exploatare prevãzutã la art. 1 intrã în vigoare la data

publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul economiei ºi comerþului,
Dan Ioan Popescu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale,
Maria Iuliana Stratulat
Bucureºti, 3 iulie 2003.
Nr. 795.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea în administrarea Ministerului Administraþiei ºi Internelor
a unui imobil aflat în proprietatea publicã a statului
În temeiul art. 107 din Constituþie, al art. 10 alin. (2) ºi al art. 12 alin. (1) ºi (2) din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea publicã ºi regimul juridic al acesteia, precum ºi al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea ºi
funcþionarea Guvernului României ºi a ministerelor,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea în administrarea
Ministerului Administraþiei ºi Internelor a imobilului trecut în
proprietatea publicã a statului prin Decizia nr. 30 din
20 decembrie 2002 a Comisiei pentru soluþionarea cererilor
debitorilor care solicitã trecerea în proprietatea publicã a
statului a unor bunuri imobile supuse executãrii silite din
cadrul Ministerului Finanþelor Publice, situat în oraºul
Buhuºi, Str. Pionierului nr. 5, judeþul Bacãu, compus din

construcþie ºi terenul aferent, identificat potrivit anexei care
face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Predarea-preluarea imobilului prevãzut la
art. 1 se face pe bazã de protocol încheiat între pãrþile
interesate, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri.
Art. 3. Ñ Ministerul Administraþiei ºi Internelor va lua
mãsuri în vederea punerii în siguranþã a imobilului preluat,
în condiþiile legii.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul administraþiei ºi internelor,
Ioan Rus
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 3 iulie 2003.
Nr. 819.
ANEXÃ
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în proprietatea publicã a statului, care trece în administrarea
Ministerului Administraþiei ºi Internelor
Locul unde este
situat imobilul

Oraºul Buhuºi,
Str. Pionierului
nr. 5, judeþul
Bacãu

Persoana juridicã
de la care se
transmite imobilul

Persoana juridicã
la care se
transmite imobilul

Statul român Ñ
Ministerul
Finanþelor
Publice

Statul român Ñ
Ministerul
Administraþiei
ºi Internelor

Caracteristicile tehnice
ale imobilului

Construcþie subsol, parter,
etaj, pod
Suprafaþa construitã =
500 m2
Suprafaþa desfãºuratã =
1.386,06 m2
Suprafaþa terenului =
3.146 m2

Numãrul cu care imobilul
este înregistrat în
domeniul public al statului

Urmeazã ca Ministerul Finanþelor
Publice sã atribuie nr. de
inventar pentru imobilul trecut în
proprietatea publicã a statului
conform Deciziei nr. 30/2002
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR

ORDIN
pentru aprobarea Nominalizãrii arealelor viticole ºi încadrãrii localitãþilor pe regiuni viticole,
podgorii ºi centre viticole
Având în vedere prevederile art. 3 din anexa la Hotãrârea Guvernului nr. 1.134/2002 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii viei ºi vinului în sistemul organizãrii comune a pieþei vitivinicole nr. 244/2002,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei
ºi Pãdurilor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
vãzând Referatul de aprobare nr. 126.906 din 12 iunie 2003 al Direcþiei generale de implementare, reglementare
ºi de management al resurselor biotehnologice,
ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Nominalizarea arealelor viticole ºi

Art. 2. Ñ La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin,

încadrarea localitãþilor pe regiuni viticole, podgorii ºi centre

orice altã dispoziþie contrarã se abrogã.

viticole, prevãzutã în anexa*) care face parte integrantã din

Art. 3. Ñ Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial

prezentul ordin.

al României, Partea I.
Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Ilie Sârbu

Bucureºti, 12 iunie 2003.
Nr. 397.

*) Anexa se publicã ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 bis în afara abonamentului ºi se poate achiziþiona de la Centrul
pentru relaþii cu publicul al Regiei Autonome ”Monitorul OficialÒ, Bucureºti, ºos. Panduri nr. 1.

«
RECTIFICÃRI

În Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor mãsuri privind înfiinþarea,
organizarea, reorganizarea sau funcþionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a
ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraþiei publice centrale ºi a unor instituþii publice,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 29 iunie 2003, se face urmãtoarea rectificare:
Ñ la art. 5 alin. (5), în loc de: ”Ministrul delegat pentru administraþia publicã conduce activitãþile...Ò se va citi:
”Ministrul delegat pentru administraþia publicã coordoneazã activitãþile... Ò.

P R E Þ U R I L E

publicaþiilor legislative pentru anul 2003
Ñ pe suport tradiþional Ñ
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Denumirea publicaþiei

Monitorul Oficial, Partea I, în limba
Monitorul Oficial, Partea I, în limba
numere bis*)
Monitorul Oficial, Partea I, în limba
Monitorul Oficial, Partea a II-a
Monitorul Oficial, Partea a III-a
Monitorul Oficial, Partea a IV-a
Monitorul Oficial, Partea a VI-a
Colecþia Legislaþia României
Colecþia de hotãrâri ale Guvernului
acte normative
Repertoriul actelor normative
Decizii ale Curþii Constituþionale
Ediþii trilingve

românã
românã,
maghiarã

ºi alte

Nr.
anual
de apariþii

Valoarea
abonamentului
anual
Ñ lei Ñ

Valoarea
abonamentului trimestrial
Ñ lei Ñ
Trim. I

Trim. II

Trim. III

710
50

7.900.000
1.480.000

1.975.000
Ñ

2.172.500
Ñ

2.389.750
Ñ

2.628.750
Ñ

250
300
700
2.100
250
4
12

6.585.000
10.380.000
2.105.000
8.900.000
8.195.000
2.070.000
3.450.000

1.646.250
2.595.000
526.250
2.225.000
2.048.750
517.500
862.500

1.646.250
2.595.000
526.250
2.225.000
2.048.750
569.250
948.750

1.646.250
2.595.000
526.250
2.225.000
2.048.750
626.150
1.043.600

1.646.250
2.595.000
526.250
2.225.000
2.048.750
688.750
1.147.950

1
1
12

520.000
390.000
2.075.000

Ñ
Ñ
Ñ

Ñ
Ñ
Ñ

Ñ
Ñ
Ñ

Ñ
Ñ
Ñ

Trim. IV

**) Cu excepþia numerelor bis în care se publicã acte cu un volum extins ºi care intereseazã doar un numãr restrâns de utilizatori.

Publicaþiile Regiei Autonome ”Monitorul OficialÒ menþionate la punctele 1Ð7 sunt purtãtoare de T.V.A. în cotã de
19%, iar cele menþionate la punctele 8Ð12 sunt scutite de T.V.A.
Pentru siguranþa clienþilor, abonamentele la publicaþiile Regiei Autonome ”Monitorul OficialÒ se pot efectua prin
urmãtorii difuzori:
◆ COMPANIA NAÞIONALÃ ”POªTA ROMÂNÃÒ Ñ S.A. Ñ prin oficiile sale poºtale
◆ RODIPET Ñ S.A.
Ñ prin toate filialele
◆ INTERPRESS SPORT Ñ S.R.L.
Ñ Bucureºti, str. Hristo Botev nr. 6
(telefon/fax: 313.85.07; 313.85.08; 313.85.09)
◆ PRESS EXPRES Ñ S.R.L.
Ñ Otopeni, str. Flori de Câmp nr. 9
(telefon/fax: 772.66.87; 0745.133.712)
◆ M.T. PRESS IMPEX Ñ S.R.L.
Ñ Bucureºti, bd. Basarabia nr. 256
(telefon/fax: 255.48.15; 255.48.16)
◆ INFO EUROTRADING Ñ S.A.
Ñ Bucureºti, Splaiul Independenþei nr.202A
(telefon/fax: 212.73.54)
◆ ZIRKON MEDIA Ñ S.R.L.
Ñ Bucureºti, bd. Nicolae Grigorescu nr. 29A, bl. N22, ap. 38
(telefon/fax: 340.31.09)
◆ ACTA LEGIS Ñ S.R.L.
Ñ Bucureºti, str. Banul Udrea nr. 10,
(telefon/fax: 411.91.79)
◆ CURIER PRESS Ñ S.R.L.
Ñ Braºov, str. Traian Grozãvescu nr. 7
(telefon/fax: 0268/47.05.96)
◆ ELIDA Ñ S.R.L.
Ñ Braºov, str. Bisericii Române nr. 92
(telefon/fax: 0268/47.74.64)
◆ MIMPEX Ñ S.R.L.
Ñ Hunedoara, str. Ion Creangã nr. 2, bl. 2, ap. 1
(telefon/fax: 0254/71.92.43)
◆ CALLIOPE Ñ S.R.L.
Ñ Ploieºti, str. Candiano Popescu nr. 36
(telefon/fax: 0244/51.40.52, 0244/51.48.01)
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