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HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea anexei nr. II/3 la Hotãrârea Guvernului nr. 1.527/2002
privind aprobarea bugetelor de venituri ºi cheltuieli pe anul 2003 pentru companiile,
societãþile naþionale ºi societãþile comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea
Ministerului Industriei ºi Resurselor, precum ºi a transferurilor pentru societãþile comerciale
În temeiul art. 107 din Constituþie,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. I. Ñ Anexa nr. II/3 la Hotãrârea Guvernului
nr. 1.527/2002 privind aprobarea bugetelor de venituri ºi
cheltuieli pe anul 2003 pentru companiile, societãþile
naþionale ºi societãþile comerciale aflate sub autoritatea sau
în coordonarea Ministerului Industriei ºi Resurselor, precum
ºi a transferurilor pentru societãþile comerciale, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 7 ianuarie
2003, se modificã pentru trimestrul I al anului 2003 ºi se
înlocuieºte cu anexa nr. II/3*) la prezenta hotãrâre, în

vederea asigurãrii sumelor pentru acordarea veniturilor de
completare necesare plãþilor compensatorii pentru personalul ce urmeazã a fi disponibilizat.
Art. II. Ñ Pânã la aprobarea bugetului rectificat pe anul
2003, subvenþia pe produse ºi activitãþi se va elibera în
baza deconturilor justificative în care se vor utiliza cele
douã subvenþii unitare prevãzute în anexa la prezenta
hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
p. Ministrul economiei ºi comerþului,
Iulian Iancu,
secretar de stat
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucureºti, 29 iulie 2003.
Nr. 875.
*) Anexa nr. II/3 se comunicã Ministerului Economiei ºi Comerþului.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL AGRICULTURII, PÃDURILOR, APELOR ªI MEDIULUI

ORDIN
pentru modificarea ºi completarea Ordinului ministrului agriculturii ºi alimentaþiei nr. 139/1999
privind atribuþiile Oficiului de reglementare a asociaþiilor utilizatorilor de apã pentru irigaþii
ºi înfiinþarea Registrului naþional al asociaþiilor utilizatorilor de apã pentru irigaþii
Având în vedere prevederile art. 34 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 147/1999 privind asociaþiile utilizatorilor de apã pentru irigaþii, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 573/2001,
vãzând Nota nr. 108.648 din 18 iulie 2003 a Direcþiei generale de implementare ºi reglementare privind extinderea
atribuþiilor ºi întãrirea structurii organizatorice a Oficiului de reglementare a asociaþiilor utilizatorilor de apã pentru irigaþii,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Agriculturii, Pãdurilor,
Apelor ºi Mediului,
ministrul agriculturii, pãdurilor, apelor ºi mediului emite urmãtorul ordin:
Art. I. Ñ Ordinul ministrului agriculturii ºi alimentaþiei
nr. 139 din 12 noiembrie 1999 privind atribuþiile Oficiului de

reglementare a asociaþiilor utilizatorilor de apã pentru irigaþii
ºi înfiinþarea Registrului naþional al asociaþiilor utilizatorilor
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de apã pentru irigaþii, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 601 din 19 decembrie 1999, se
modificã ºi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. Dupã alineatul (1) al articolului 1 se introduce un nou
alineat, alineatul (11), cu urmãtorul cuprins:
”Oficiul de reglementare a asociaþiilor utilizatorilor de
apã pentru irigaþii se organizeazã la nivel de compartiment
în cadrul Serviciului de fond funciar, îmbunãtãþiri funciare ºi
antigrindinã aflat în subordinea secretarului de stat care
rãspunde de domeniul îmbunãtãþirilor funciare.Ò
2. Alineatul (2) al articolului 1 se modificã ºi va avea
urmãtorul cuprins:
”(2) Oficiul de reglementare a asociaþiilor utilizatorilor de
apã pentru irigaþii are în structura organizatoricã un numãr
de 5 posturi încadrate de specialiºti cu experienþã în
domeniul îmbunãtãþirilor funciare.Ò
3. Dupã alineatul (2) al articolului 1 se introduce un nou
alineat, alineatul (3), cu urmãtorul cuprins:
”(3) Numãrul de posturi prevãzut la alin. (2) se asigurã
din numãrul total de posturi aprobat Ministerului Agriculturii,
Pãdurilor, Apelor ºi Mediului.Ò
4. Anexa nr. 1 va avea urmãtorul cuprins:
”a) sã þinã, sã completeze ºi sã actualizeze Registrul
naþional al asociaþiilor utilizatorilor de apã pentru irigaþii;
b) sã acorde consultanþã ºi asistenþã la înfiinþarea ºi
reorganizarea asociaþiilor utilizatorilor de apã pentru irigaþii;
c) sã avizeze înfiinþarea asociaþiilor utilizatorilor de apã
pentru irigaþii, inclusiv teritoriile propuse ale acestora;
d) sã solicite informaþii ºi rapoarte din partea asociaþiilor
utilizatorilor de apã pentru irigaþii privind exploatarea ºi
întreþinerea infrastructurii de îmbunãtãþirii funciare ce le-a
fost transmisã în folosinþã, administrare sau proprietate;
e) sã întocmeascã proiectele de hotãrâri ale Guvernului
privind transferul infrastructurii de îmbunãtãþiri funciare din
domeniul public al statului în domeniul privat al statului; sã
avizeze transmiterea dreptului de proprietate sau de
administrare asupra infrastructurii de îmbunãtãþiri funciare
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din domeniul public sau privat al statului cãtre asociaþiile
utilizatorilor de apã pentru irigaþii;
f) sã monitorizeze îndeplinirea condiþiilor legale ºi a
modului de acordare a subvenþiilor de la bugetul de stat
cãtre asociaþiile utilizatorilor de apã pentru irigaþii;
g) sã efectueze controale la asociaþiile utilizatorilor de
apã pentru irigaþii, cuprinzând atât controale tehnice, cât ºi
financiare, conform legii;
h) sã avizeze transferul, vânzarea sau ipotecarea infrastructurii de îmbunãtãþiri funciare de cãtre o asociaþie a utilizatorilor de apã pentru irigaþii ºi încheierea de acte de
transfer al proprietãþii, administrãrii sau folosinþei ori de dispoziþie în alt mod a infrastructurii de îmbunãtãþiri funciare
ca urmare a dizolvãrii sau reorganizãrii unei asociaþii a utilizatorilor de apã pentru irigaþii;
i) sã avizeze dizolvarea, lichidarea, reorganizarea ºi
modificarea statutului asociaþiilor utilizatorilor de apã pentru
irigaþii;
j) sã acorde asistenþã tehnicã asociaþiilor utilizatorilor de
apã pentru irigaþii;
k) sã medieze soluþionarea divergenþelor dintre
asociaþiile utilizatorilor de apã pentru irigaþii;
l) sã îndeplineascã alte atribuþii prevãzute de lege ºi de
ordinele ºi instrucþiunile emise de ministrul agriculturii,
pãdurilor, apelor ºi mediului.
Art. II. Ñ Pânã la data de 31 august 2003 Serviciul de
fond funciar, îmbunãtãþiri funciare, antigrindinã va lua
mãsurile necesare pentru organizarea ºi funcþionarea
Oficiului de reglementare a asociaþiilor utilizatorilor de apã
pentru irigaþii.
Art. III. Ñ Direcþia generalã buget finanþe, Direcþia
resurse umane, salarizare, învãþãmânt ºi Serviciul de fond
funciar, îmbunãtãþiri funciare, antigrindinã vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. IV. Ñ Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial
al României, Partea I.

Ministrul agriculturii, pãdurilor, apelor ºi mediului,
Ilie Sârbu
Bucureºti, 31 iulie 2003.
Nr. 497.
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCÞIILOR ªI TURISMULUI

ORDIN
pentru aprobarea Reglementãrii aeronautice civile române RACR-21 Ñ Reguli de certificare
a produselor aeronautice civile
În temeiul prevederilor art. 12 lit. m) din Ordonanþa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobatã cu
modificãri ºi completãri prin Legea nr. 197/1998, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ale art. 4 lit. l) din
Ordonanþa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 130/2000,
republicatã, ale art. 4 pct. 4.1 din Regulamentul de organizare ºi funcþionare a Autoritãþii Aeronautice Civile Române,
precum ºi ale art. 5 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului
Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului,
ministrul transporturilor, construcþiilor ºi turismului emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Reglementarea aeronauticã civilã
românã RACR-21 Ñ Reguli de certificare a produselor
aeronautice civile, prevãzute în anexa*) care face parte
integrantã din prezentul ordin.

Art. 2. Ñ Procedurile specifice de aplicare a
Reglementãrii aeronautice civile române RACR-21 Ñ Reguli
de certificare a produselor aeronautice civile se stabilesc
de cãtre Regia Autonomã ”Autoritatea Aeronauticã Civilã

*) Anexa se pune la dispoziþie celor interesaþi de cãtre Regia Autonomã ”Autoritatea Aeronauticã Civilã RomânãÒ.
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RomânãÒ ºi vor fi emise în termen de 30 de zile de la
data intrãrii în vigoare a prezentului ordin.
Art. 3. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, ºi va intra în vigoare dupã
30 de zile de la data publicãrii.

Art. 4. Ñ Direcþia generalã aviaþie civilã din cadrul
Ministerului Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului ºi
Regia Autonomã ”Autoritatea Aeronauticã Civilã RomânãÒ
vor lua mãsuri pentru ducerea la îndeplinire a prezentului
ordin.

p. Ministrul transportului, construcþiilor ºi turismului,
Ileana Tureanu,
secretar de stat
Bucureºti, 30 iulie 2003.
Nr. 1.212.
MINISTERUL CULTURII ªI CULTELOR

ORDIN
privind declasarea imobilului situat în municipiul Bucureºti,
str. Mircea Vulcãnescu nr. 8, sectorul 1
În temeiul prevederilor art. 12. alin. (3) ºi ale art. 18 alin. (2) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice,
în baza art. 11 alin. (5) din Hotãrârea Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului
Culturii ºi Cultelor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
având în vedere Dosarul de declasare nr. 71.755 din 26 aprilie 2002, precum ºi Avizul Comisiei Naþionale a
Monumentelor Istorice nr. 243 din 24 septembrie 2002,
ministrul culturii ºi cultelor emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Imobilul situat în municipiul Bucureºti,
str. Mircea Vulcãnescu (fostã ªtefan Furtunã) nr. 8,
sectorul 1 ºi având pânã la data prezentului ordin regimul
juridic de monument istoric se declaseazã.

Art. 2. Ñ Direcþia pentru Culturã, Culte ºi Patrimoniul
Cultural Naþional a Municipiului Bucureºti va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile
de la data emiterii prezentului ordin.

Ministrul culturii ºi cultelor,
Rãzvan Theodorescu
Bucureºti, 7 aprilie 2003.
Nr. 2.605.

MINISTERUL CULTURII ªI CULTELOR

ORDIN
privind clasarea imobilului situat în municipiul Bucureºti,
bd. Ferdinand nr. 3, sectorul 2
În temeiul prevederilor art. 12 alin. (1) pct. 2 lit. a) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea
monumentelor istorice,
în baza art. 11 alin. (5) din Hotãrârea Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului
Culturii ºi Cultelor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
având în vedere Dosarul de clasare nr. 71.561 din 27 martie 2003, precum ºi Avizul Comisiei Naþionale a
Monumentelor Istorice nr. 159 din 16 mai 2002,
ministrul culturii ºi cultelor emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Imobilul situat în municipiul Bucureºti,
bd. Ferdinand nr. 3, sectorul 2 se claseazã în grupa B.
Art. 2. Ñ Direcþia pentru Culturã, Culte ºi Patrimoniul

Cultural Naþional a Municipiului Bucureºti va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile
de la data emiterii prezentului ordin.

Ministrul culturii ºi cultelor,
Rãzvan Theodorescu
Bucureºti, 7 aprilie 2003.
Nr. 2.606.
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MINISTERUL CULTURII ªI CULTELOR

ORDIN
privind clasarea Centrului de plasament nr. 1 ”Sfânta EcaterinaÒ, situat în municipiul Bucureºti,
bd. Mareºal Averescu nr. 17, sectorul 1
În temeiul prevederilor art. 12 alin. (1) pct. 2 lit. a) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea
monumentelor istorice,
în baza art. 11 alin. (5) din Hotãrârea Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului
Culturii ºi Cultelor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
având în vedere Dosarul de clasare nr. 2.699 din 11 decembrie 2001, precum ºi Avizul Comisiei Naþionale a
Monumentelor Istorice nr. 191 din 16 mai 2002,
ministrul culturii ºi cultelor emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Centrul de plasament nr. 1 ”Sfânta EcaterinaÒ,
situat în municipiul Bucureºti, bd. Mareºal Averescu nr. 17,
sectorul 1, format din pavilioanele P1, P2, P3, P4, P5, P6,
capelã, corpul administrativ central, galeriile de legãturã, pavilioanele de poartã Pp1 ºi Pp2, se claseazã în grupa B.

Art. 2. Ñ Direcþia pentru Culturã, Culte ºi Patrimoniul
Cultural Naþional a Municipiului Bucureºti va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la
data emiterii prezentului ordin.

Ministrul culturii ºi cultelor,
Rãzvan Theodorescu

Bucureºti, 7 aprilie 2003.
Nr. 2.607.

MINISTERUL CULTURII ªI CULTELOR

ORDIN
privind declasarea imobilului situat în oraºul Slãnic, Str. 23 August nr. 35,
judeþul Prahova
În temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) ºi ale art. 18 alin. (2) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice,
în baza art. 11 alin. (5) din Hotãrârea Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului
Culturii ºi Cultelor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
având în vedere Dosarul de declasare nr. 71.736 din 23 aprilie 2002, precum ºi Avizul Comisiei Naþionale a
Monumentelor Istorice nr. 250 din 24 septembrie 2002,
ministrul culturii ºi cultelor emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Imobilul situat în oraºul Slãnic, Str. 23 August
nr. 35, judeþul Prahova, ºi având pânã la data prezentului
ordin regimul juridic de monument istoric, la poziþia 81 I 11 în
lista monumentelor istorice a judeþului Prahova, se declaseazã.

Art. 2. Ñ Direcþia Judeþeanã pentru Culturã, Culte ºi
Patrimoniul Cultural Naþional Prahova va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la
data emiterii prezentului ordin.

Ministrul culturii ºi cultelor,
Rãzvan Theodorescu

Bucureºti, 7 aprilie 2003.
Nr. 2.608.
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MINISTERUL CULTURII ªI CULTELOR

ORDIN
privind declasarea locuinþei din municipiul Bacãu, str. I. S. Sturza nr. 63 A,
judeþul Bacãu
În temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) ºi ale art. 18 alin. (2) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice,
în baza art. 11 alin. (5) din Hotãrârea Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului
Culturii ºi Cultelor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
având în vedere Dosarul de declasare nr. 71.327 din 21 februarie 2002, precum ºi Avizul Comisiei Naþionale a
Monumentelor Istorice nr. 26 din 22 februarie 2002,
ministrul culturii ºi cultelor emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Imobilul situat în municipiul Bacãu, str. I. S.
Sturza nr. 63 A, judeþul Bacãu, ºi având pânã la data prezentului ordin regimul juridic de monument istoric, la
poziþia 04 B 034 în lista monumentelor istorice a judeþului
Bacãu, se declaseazã.

Art. 2. Ñ Direcþia Judeþeanã pentru Culturã, Culte ºi
Patrimoniul Cultural Naþional Bacãu va îndeplini procedurile
de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data
emiterii prezentului ordin.

Ministrul culturii ºi cultelor,
Rãzvan Theodorescu

Bucureºti, 7 aprilie 2003.
Nr. 2.609.

MINISTERUL CULTURII ªI CULTELOR

ORDIN
privind declasarea locuinþei sãteºti Goºnea Dobriþa din satul Colceag, comuna Colceag,
judeþul Prahova
În temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) ºi ale art. 18 alin. (2) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice,
în baza art. 11 alin. (5) din Hotãrârea Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului
Culturii ºi Cultelor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
având în vedere Dosarul de declasare nr. 1.790 din 6 august 2001, precum ºi Avizul Comisiei Naþionale a
Monumentelor Istorice nr. 24 din 11 decembrie 2001,
ministrul culturii ºi cultelor emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Locuinþa sãteascã Goºnea Dobriþa, situatã în
satul Colceag, comuna Colceag, judeþul Prahova, ºi având
pânã la data prezentului ordin regimul juridic de monument
istoric, la poziþia L 32 I 1/30 B 0165 în lista monumentelor
istorice a judeþului Prahova, se declaseazã.

Art. 2. Ñ Direcþia Judeþeanã pentru Culturã, Culte ºi
Patrimoniul Cultural Naþional Prahova va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la
data emiterii prezentului ordin.

Ministrul culturii ºi cultelor,
Rãzvan Theodorescu
Bucureºti, 7 aprilie 2003.
Nr. 2.610.
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MINISTERUL CULTURII ªI CULTELOR

ORDIN
privind declasarea locuinþei din oraºul Vãlenii de Munte, str. Berevoieºti nr. 30,
judeþul Prahova
În temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) ºi ale art. 18 alin. (2) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice,
în baza art. 11 alin. (5) din Hotãrârea Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului
Culturii ºi Cultelor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
având în vedere Dosarul de declasare nr. 2.447 din 7 noiembrie 2001, precum ºi Avizul Comisiei Naþionale a
Monumentelor Istorice nr. 161 din 16 mai 2002,
ministrul culturii ºi cultelor emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Imobilul situat în oraºul Vãlenii de Munte,
str. Berevoieºti nr. 30, judeþul Prahova, ºi având pânã la
data prezentului ordin regimul juridic de monument istoric,
la poziþia 98 I 14/30 B 0642 în lista monumentelor istorice
a judeþului Prahova, se declaseazã.

Art. 2. Ñ Direcþia Judeþeanã pentru Culturã, Culte ºi
Patrimoniul Cultural Naþional Prahova va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la
data emiterii prezentului ordin.

Ministrul culturii ºi cultelor,
Rãzvan Theodorescu

Bucureºti, 7 aprilie 2003.
Nr. 2.611.

MINISTERUL CULTURII ªI CULTELOR

ORDIN
privind declasarea imobilului ”Casa OrmanÒ, situat în municipiul Craiova,
str. Fraþii Buzeºti nr. 27, judeþul Dolj
În temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) ºi ale art. 18 alin. (2) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice,
în baza art. 11 alin. (5) din Hotãrârea Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului
Culturii ºi Cultelor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
având în vedere Dosarul de declasare nr. 73.302 din 29 noiembrie 2002, precum ºi Avizul Comisiei Naþionale a
Monumentelor Istorice nr. 40 din 10 februarie 2003,
ministrul culturii ºi cultelor emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Imobilul ”Casa OrmanÒ, situat în municipiul
Craiova, str. Fraþii Buzeºti (fostã Karl Marx) nr. 27, judeþul
Dolj, ºi având pânã la data prezentului ordin regimul juridic
de monument istoric, la poziþia 17 B 063 în lista monumentelor istorice a judeþului Dolj, se declaseazã.

Art. 2. Ñ Direcþia Judeþeanã pentru Culturã, Culte ºi
Patrimoniul Cultural Naþional Dolj va îndeplini procedurile de
comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data
emiterii prezentului ordin.

Ministrul culturii ºi cultelor,
Rãzvan Theodorescu

Bucureºti, 7 aprilie 2003.
Nr. 2.612.
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MINISTERUL CULTURII ªI CULTELOR

ORDIN
privind declasarea imobilului situat în municipiul Braºov,
Str. Pe Tocile nr. 124, judeþul Braºov
În temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) ºi ale art. 18 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea
monumentelor istorice,
în baza art. 11 alin. (5) din Hotãrârea Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului
Culturii ºi Cultelor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
având în vedere Dosarul de declasare nr. 72.668 din 11 septembrie 2002, precum ºi Avizul Comisiei Naþionale a
Monumentelor Istorice nr. 15 din 28 noiembrie 2002,
ministrul culturii ºi cultelor emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Imobilul situat în Municipiul Braºov, Str. Pe
Tocile nr. 124, judeþul Braºov, ºi având pânã la data prezentului ordin regimul juridic de monument istoric, la
poziþia 08 B 0221 în lista monumentelor istorice a judeþului
Braºov, se declaseazã.

Art. 2. Ñ Direcþia Judeþeanã pentru Culturã, Culte ºi
Patrimoniul Cultural Naþional Braºov va îndeplini procedurile
de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data
emiterii prezentului ordin.

Ministrul culturii ºi cultelor,
Rãzvan Theodorescu

Bucureºti, 7 aprilie 2003.
Nr. 2.613.
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