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ORDONANÞE

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANÞÃ
pentru prorogarea termenului prevãzut la art. 1 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 155/2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantitãþi de combustibili
pentru Societatea Comercialã de Producere a Energiei Electrice ºi Termice
”TermoelectricaÒ Ñ S.A., Societatea Comercialã ”ElectrocentraleÒ Deva Ñ S.A., ºi centralele
termice ºi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeþene ºi locale
În temeiul art. 107 din Constituþie ºi al art. I pct. III. 7 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a
emite ordonanþe,
Guvernul României adoptã prezenta ordonanþã.
Articol unic. Ñ Termenul prevãzut la art. 1 din
Ordonanþa de urgenþã Guvernului nr. 155/2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantitãþi de
combustibili pentru Societatea Comercialã de Producere a
Energiei Electrice ºi Termice ”TermoelectricaÒ Ñ S.A.,
Societatea Comercialã ”ElectrocentraleÒ Deva Ñ S.A. ºi

centralele termice ºi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeþene ºi locale, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 15 noiembrie
2002, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 137/2003, astfel cum a fost prorogat prin Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 37/2003, se prorogã cu 60 de zile.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
p. Ministrul economiei ºi comerþului,
Mihai Berinde,
secretar de stat
Ministrul administraþiei ºi internelor,
Ioan Rus
Ministru delegat pentru administraþia publicã,
Gabriel Oprea
Preºedintele Administraþiei Naþionale a Rezervelor de Stat,
Adrian Gurãu
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucureºti, 29 iulie 2003.
Nr. 49.
GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANÞÃ
privind privatizarea Societãþii Comerciale ”Tractorul UTBÒ Ñ S.A. Braºov
În temeiul art. 107 din Constituþie ºi al art. 1 pct. II. 10 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de
a emite ordonanþe,
Guvernul României adoptã prezenta ordonanþã.
Art. 1. Ñ Prin derogare de la prevederile Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea
societãþilor comerciale, aprobatã prin Legea nr. 44/1998, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi ale Legii
nr. 137/2002 privind unele mãsuri pentru accelerarea privatizãrii, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Autoritatea pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor
Statului, denumitã în continuare A.P.A.P.S., este mandatatã
sã vândã prin negociere directã, fãrã selecþie de oferte,
pachetul de acþiuni deþinut de stat, inclusiv acþiunile provenite din conversia creanþelor Autoritãþii pentru Valorificarea
Activelor Bancare ºi transferate pe bazã de protocol la

A.P.A.P.S., precum ºi acþiunile rezultate în urma conversiei
în acþiuni a creanþelor prevãzute la art. 5, prin negociere
directã, fãrã selecþie de oferte, la Societatea Comercialã
”Tractorul UTBÒ Ñ S.A. Braºov, denumitã în continuare
societate, cãtre investitorul strategic, firma LANDINI SPA,
cu sediul în Via Matteotti nr. 7 Ñ Fabbrico (Re), Italia.
Art. 2. Ñ Elementele esenþiale ale contractului de
vânzare-cumpãrare de acþiuni la societate sunt stabilite prin
negociere directã ºi sunt supuse aprobãrii Guvernului.
Art. 3. Ñ (1) Societatea beneficiazã de urmãtoarele
înlesniri la platã ce vor fi cuprinse în contractul de
vânzare-cumpãrare de acþiuni:
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a) scutirea de la platã a obligaþiilor bugetare restante
datorate ºi neachitate la data transferului dreptului de proprietate asupra acþiunilor deþinute de stat, inclusiv a
obligaþiilor bugetare din luna în care se realizeazã transferul dreptului de proprietate, în situaþia în care transferul are
loc dupã data de 15 a lunii, ºi care au scadenþa ulterioarã
acestei date, reprezentând impozite, taxe, contribuþii, inclusiv contribuþiile individuale ale salariaþilor ºi orice alte venituri bugetare, precum ºi cele reprezentând totalitatea
creanþelor proprii ºi cele provenite din credite bugetare gestionate de A.P.A.P.S. Perioadele pentru care obligaþiile
bugetare sunt scutite la platã constituie stagiu de cotizare
în sistemul asigurãrilor pentru ºomaj, respectiv în sistemul
public de pensii ºi alte drepturi de asigurãri sociale;
b) scutirea de la platã a dobânzilor ºi a penalitãþilor de
orice fel aferente obligaþiilor restante prevãzute la lit. a),
calculate pânã la data scutirii acestora;
c) scutirea totalã de la platã a tuturor obligaþiilor rezultate din creditele acordate de cãtre Banca de Export-Import
a României Ñ EXIMBANK Ñ S.A., denumitã în continuare
EXIMBANK Ñ S.A., ºi garantate de cãtre A.P.A.P.S. pentru
sumele datorate ºi neachitate pânã-n prezent, potrivit prevederilor Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 81/1999
privind unele mãsuri pentru susþinerea programului de
restructurare prin garantarea unui credit în favoarea
Societãþii Comerciale ”Tractorul UTBÒ Ñ S.A. Braºov, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 194/2001, Hotãrârii
Guvernului nr. 501/1999 privind unele mãsuri pentru
susþinerea Programului de restructurare prin garantarea
unor credite la Societatea Comercialã ”RomanÒ Ñ S.A.
Braºov, la Societatea Comercialã ”Tractorul UTBÒ Ñ S.A.
Braºov ºi la Societatea Comercialã ”SidexÒ Ñ S.A. Galaþi,
cu modificãrile ulterioare, ºi ale Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 28/2001 privind garantarea de cãtre
Autoritatea pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor
Statului a unui credit acordat Societãþii Comerciale
”Tractorul UTBÒ Ñ S.A. Braºov, aprobatã prin Legea
nr. 278/2001. Se scuteºte total la platã ºi obligaþia
societãþii cãtre EXIMBANK Ñ S.A. pentru sumele rãmase
de platã ºi neexigibile, acestea urmând a fi achitate prin
executarea de cãtre EXIMBANK Ñ S.A. a depozitului bancar colateral constituit de A.P.A.P.S.;
d) scutirea totalã de la platã a obligaþiei societãþii cãtre
Ministerul Finanþelor Publice pentru împrumutul acordat în
baza Hotãrârii Guvernului nr. 745/1997 privind alocarea, din
Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziþia Guvernului,
a sumei de 30 miliarde lei pentru finanþarea producþiei de
tractoare fabricate de Societatea Comercialã ”Tractorul
UTBÒ Ñ S.A. Braºov. Societatea este scutitã de plata
obligaþiilor datorate ºi neachitate de societate cu titlu de
dobândã, penalitãþi ºi orice alte sume acordate în baza
Hotãrârii Guvernului nr. 745/1997;
e) scutirea de la platã a obligaþiilor societãþii cãtre
Ministerul Finanþelor Publice pentru creditele acordate de
cãtre societãþi comerciale bancare (EXIMBANK Ñ S.A.,
Banca Românã de Dezvoltare Ñ S.A., Demir Bank Ñ
S.A., conform Ordonanþei Guvernului nr. 14/1995, ºi BHF
Bank, conform HCIGCCE nr. 9 din 26 octombrie 1992) ºi
pentru care acestea au executat scrisorile de garanþie. Se
scutesc la platã obligaþiile societãþii reprezentând rate de
capital, dobânzi, comisioane ºi comisionul la fondul de risc.
De asemenea dobânzile ºi penalitãþile aferente, datorate de
societate, se scutesc de la platã.
(2) Veniturile rezultate în urma regularizãrii contabile ca
urmare a scutirii totale de la platã a obligaþiilor datorate ºi
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neachitate la data transferului dreptului de proprietate asupra acþiunilor societãþii sunt neimpozabile.
(3) Pierderea reportatã, acumulatã de societate în
exerciþiile financiare precedente, precum ºi cea înregistratã
de societate pânã la data transferului dreptului de proprietate asupra acþiunilor se recupereazã din profitul obþinut din
scutirea totalã la platã a obligaþiilor restante ale societãþii.
(4) Profitul obþinut din scutirea la plata obligaþiilor bugetare restante, rãmas dupã acoperirea pierderilor prevãzute
la alin. (3), se utilizeazã ca sursã proprie de finanþare.
(5) La data scutirii de la platã a obligaþiilor restante
cãtre A.P.A.P.S. ale societãþii, se anuleazã la platã ºi
obligaþia A.P.A.P.S. cãtre bugetul consolidat al statului privind încasarea creanþelor proprii, precum ºi a creanþelor
bugetare gestionate de cãtre A.P.A.P.S., datorate ºi neachitate de societate.
(6) Înlesnirile prevãzute la alin. (1) nu se acordã în
situaþia în care nu se realizeazã transferul dreptului de proprietate asupra acþiunilor deþinute de stat.
(7) În termen de 30 de zile de la data solicitãrii
A.P.A.P.S., ministerele ºi celelalte instituþii creditoare vor
emite certificatele de obligaþii bugetare ºi notificãrile prin
care se atestã cuantumul sumelor care fac obiectul înlesnirilor la platã.
Art. 4. Ñ Autoritãþile administraþiei publice locale pot
aproba prin hotãrâre înlesniri la plata obligaþiilor cãtre
bugetele locale dupã cum urmeazã:
a) scutirea totalã sau parþialã de la platã a obligaþiilor
bugetare restante la data transferului dreptului de proprietate asupa acþiunilor, cãtre bugetele locale, reprezentând
impozite, taxe, contribuþii ºi alte venituri, precum ºi a celor
reprezentând creanþele proprii ºi a celor provenite din credite bugetare gestionate de autoritatea administraþiei publice
locale. În cazul scutirii parþiale diferenþa rãmasã va fi achitatã eºalonat conform graficului aprobat de cãtre autoritatea
administraþiei publice locale;
b) scutirea totalã sau parþialã a dobânzilor ºi a penalitãþilor de orice fel aferente obligaþiilor restante prevãzute
la lit. a), datorate ºi neachitate de societate la data transferului dreptului de proprietate asupra acþiunilor.
Art. 5. Ñ (1) Se aprobã stingerea prin conversia în
acþiuni a debitelor societãþii comerciale cãtre Societatea
Comercialã Filiala de Distribuþie ºi Furnizare a Energiei
Electrice Ñ Electrica Transilvania Sud Ñ S.A., precum ºi
5% din debitele societãþii cãtre Societatea Comercialã de
Distribuþie a Gazelor Naturale ”Distrigaz SudÒ Ñ S.A., datorate ºi neachitate de societate pânã la data transferului
dreptului de proprietate asupra acþiunilor deþinute de stat,
cu respectarea urmãtoarelor reguli:
a) totalul debitelor, inclusiv majorãrile de tarif, cu
excepþia taxei pe valoarea adãugatã nerecuperate de cãtre
Societatea Comercialã Filiala de Distribuþie ºi Furnizare a
Energiei Electrice Ñ Electrica Transilvania Sud Ñ S.A. ºi
a penalitãþilor de întârziere aferente acestor debite, vor
face obiectul unor conversii în acþiuni la valoarea de
1.000 lei/acþiune;
b) 5% din debitele societãþii cãtre Societatea Comercialã
de Distribuþie a Gazelor Naturale ”Distrigaz SudÒ Ñ S.A.,
cu excepþia taxei pe valoarea adãugatã nerecuperate de
cãtre aceasta ºi a penalitãþilor de întârziere aferente întregului debit datorat ºi neachitat de societate furnizorului de
utilitãþi pânã la data transferului dreptului de proprietate
asupra acþiunilor, vor face obiectul unor conversii în acþiuni
la valoarea de 1.000 lei/acþiune;
c) taxa pe valoarea adãugatã colectatã, aferentã acestor
debite ºi nerecuperatã de cãtre Societatea Comercialã
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Filiala de Distribuþie ºi Furnizare a Energiei Electrice Ñ
Electrica Transilvania Sud Ñ S.A. ºi Societatea Comercialã
de Distribuþie a Gazelor Naturale ”Distrigaz SudÒ Ñ S.A.,
se anuleazã la data transferului dreptului de proprietate
asupra acþiunilor deþinute de stat, în condiþiile stabilite prin
normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanþe,
elaborate în termen de 30 de zile de ministerele ºi autoritãþile implicate ºi aprobate prin hotãrâre a Guvernului;
d) taxa de dezvoltare reglementatã de Ordonanþa
Guvernului nr. 29/1994 privind constituirea ºi utilizarea
Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, aferentã debitelor
prevãzute la lit. a), se anuleazã la data conversiei în
acþiuni a acestor debite;
e) se scutesc de la platã majorãrile de întârziere ºi
penalitãþile de orice fel aferente debitelor prevãzute la
lit. a), precum ºi pentru întreaga sumã datoratã ºi neachitatã de societate cãtre Societatea Comercialã de Distribuþie
a Gazelor Naturale ”Distrigaz SudÒ Ñ S.A., calculate pânã
la data transferului dreptului de proprietate asupra
acþiunilor.
(2) Se mandateazã reprezentanþii statului în organele de
conducere ale Societãþii Comerciale Filiala de Distribuþie ºi
Furnizare a Energiei Electrice Ñ Electrica Transilvania Sud Ñ
S.A. ºi Societãþii Comerciale de Distribuþie a Gazelor
Naturale ”Distrigaz SudÒ Ñ S.A. sã acþioneze pentru aprobarea conversiei în acþiuni la valoarea nominalã de 1.000 lei
pe acþiune a creanþelor prevãzute la alin. (1), la paritate cu
valoarea nominalã a creanþelor.
(3) Se mandateazã reprezentanþii statului în cadrul organelor de conducere a societãþii sã acþioneze pentru:
a) majorarea capitalului social al societãþii prin conversia
în acþiuni a tuturor creanþelor prevãzute la alin. (1) la
valoarea nominalã a acestora de 1.000 lei pe acþiune;
b) ridicarea dreptului de preferinþã al celorlalþi acþionari
la subscrierea de noi aporturi pentru menþinerea cotei de
participare la capitalul social.
(4) În sensul art. 212 din Legea nr. 31/1990 privind
societãþile comerciale, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, conversia în acþiuni a creanþelor deþinute
de Societatea Comercialã Filiala de Distribuþie ºi Furnizare
a Energiei Electrice Ñ Electrica Transilvania Sud Ñ S.A.
ºi Societatea Comercialã de Distribuþie a Gazelor Naturale
”Distrigaz SudÒ Ñ S.A. la societate reprezintã un motiv

temeinic pentru ridicarea dreptului de preferinþã al acþionarilor existenþi la subscrierea acþiunilor nou-emise.
(5) Acþiunile rezultate în urma conversiei prevãzute la
alin. (1) vor fi transferate, pe bazã de protocol, A.P.A.P.S.,
în vederea vânzãrii acestora într-un pachet comun ºi la
acelaºi preþ pe acþiune cu vânzarea pachetului de acþiuni
deþinut de aceasta.
(6) Sumele rezultate în urma vânzãrii acþiunilor
prevãzute la alin. (5) se distribuie de A.P.A.P.S. cãtre
Societatea Comercialã Filiala de Distribuþie ºi Furnizare a
Energiei Electrice Ñ Electrica Transilvania Sud Ñ S.A. ºi
Societatea Comercialã de Distribuþie a Gazelor Naturale
”Distrigaz SudÒ Ñ S.A. proporþional cu valoarea creanþelor
convertite în acþiuni, în termen de 30 de zile de la data
încasãrii contravalorii acestora.
Art. 6. Ñ A.P.A.P.S. poate acorda împrumuturi
societãþii, în condiþiile art. 10 alin. (2) 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, pentru plata consumului de energie electricã ºi gaze naturale aferente perioadei 1 iulie 2003 pânã la data transferului dreptului de
proprietate, dar nu mai târziu de 30 septembrie 2003, precum ºi pentru plata sumei de 41.165.156.690 lei datorate
ºi neachitate cãtre Societatea Comercialã de Distribuþie a
Gazelor Naturale ”Distrigaz SudÒ Ñ S.A., în condiþiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei
ordonanþe, elaborate în termen de 30 de zile de ministerele ºi autoritãþile implicate ºi aprobate prin hotãrâre a
Guvernului.
Art. 7. Ñ Se prelungeºte perioada de supraveghere
financiarã a societãþii instituitã în baza Legii nr. 137/2002
pânã la data transferului dreptului de proprietate asupra
acþiunilor deþinute de stat la societate.
Art. 8. Ñ Prin derogare de la prevederile Legii
nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, A.P.A.P.S. este mandatatã sã notifice
Consiliul Concurenþei, în numele Ministerului Finanþelor
Publice, Ministerului Muncii, Solidaritãþii Sociale ºi Familiei,
Ministerului Sãnãtãþii, precum ºi al celorlalte instituþii furnizoare de ajutor de stat, ajutoarele de stat acordate de
aceste instituþii, într-un singur formular de notificare.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Preºedintele Autoritãþii pentru Privatizare
ºi Administrarea Participaþiilor Statului,
Ovidiu Tiberiu Muºetescu
p. Ministrul economiei ºi comerþului,
Mihai Berinde,
secretar de stat
Ministrul muncii, solidaritãþii sociale ºi familiei,
Elena Dumitru
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucureºti, 29 iulie 2003.
Nr. 53.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANÞÃ
privind acordarea de cãtre Ministerul Administraþiei ºi Internelor ºi Ministerul Educaþiei, Cercetãrii
ºi Tineretului cãtre Societatea Comercialã ”AROÒ Ñ S.A. Câmpulung a unor sume de bani
necesare finalizãrii unor contracte comerciale
În temeiul art. 107 din Constituþie ºi al art. 1 pct. II.2 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a
emite ordonanþe,
Guvernul României adoptã prezenta ordonanþã.
Art. 1. Ñ (1) Se autorizeazã Ministerul Administraþiei ºi
Internelor sã acorde suma de 80,3 miliarde lei cu titlu de
diferenþã de preþ, în contul Contractului comercial
nr. 110/2002 încheiat cu Societatea Comercialã ”AROÒ Ñ
S.A. Câmpulung, care are ca obiect producerea de autovehicule Aro echipate cu grupuri motopropulsoare Toyota.
(2) Se autorizeazã Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi
Tineretului sã acorde suma de 39,7 miliarde lei cu titlu de
diferenþã de preþ, în contul Contractului comercial
nr. 24.312/1/2003 încheiat cu Societatea Comercialã
”AROÒ Ñ S.A. Câmpulung ºi care are ca obiect producerea de autoturisme pentru transport ºcolari.
Art. 2. Ñ Sumele prevãzute la art. 1 vor fi virate în
contul Societãþii Comerciale ”AROÒ Ñ S.A. Câmpulung,
înainte de livrare, astfel: 20 miliarde lei de cãtre Ministerul
Administraþiei ºi Internelor ºi 10 miliarde lei de cãtre
Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului, în termen de

15 zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanþe,
restul de sumã pânã la cuantumul prevãzut pentru fiecare
minister, eºalonat, fiind utilizat exclusiv pentru aprovizionarea cu materii prime, materiale, componente ºi pentru
manopera aferentã realizãrii produselor.
Art. 3. Ñ Ministerele prevãzute la art. 1 suportã aceste
sume în cadrul prevederilor bugetare aprobate pentru anul
2003, în cuantumul prevãzut pentru fiecare.
Art. 4. Ñ (1) Utilizarea acestor sume va fi aprobatã de
cãtre o comisie constituitã în acest scop, formatã din câte
un reprezentant al Autoritãþii pentru Privatizare ºi
Administrarea
Participaþiilor
Statului,
Ministerului
Administraþiei ºi Internelor ºi Ministerului Educaþiei,
Cercetãrii ºi Tineretului.
(2) În termen de douã zile de la data intrãrii în vigoare
a prezentei ordonanþe, fiecare dintre instituþiile prevãzute la
alin. (1) va numi reprezentantul sãu în comisie.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul educaþiei, cercetãrii ºi tineretului,
Alexandru Athanasiu
p. Ministrul administraþiei ºi internelor,
Toma Zaharia,
secretar de stat
Preºedintele Autoritãþii pentru Privatizare
ºi Administrarea Participaþiilor Statului,
Ovidiu Tiberiu Muºetescu
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucureºti, 14 august 2003.
Nr. 54.

ACTE

ALE

BÃNCII

NAÞIONALE

A

ROMÂNIEI

BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind retragerea autorizaþiei de funcþionare a Cooperativei de credit ”FulgerulÒ Izvoarele
Având în vedere constatãrile înscrise în Raportul de administrare specialã nr. 2.520 din 22 iulie 2003 cu privire la
starea financiarã a Cooperativei de credit ”FulgerulÒ Izvoarele ºi la posibilitatea redresãrii situaþiei acesteia din punct de
vedere al siguranþei financiare, întocmit de administratorul special numit de CREDITCOOP Casa Centralã în urma activitãþii de administrare specialã desfãºuratã la Cooperativa de credit ”FulgerulÒ Izvoarele în perioada 9 iunie Ñ 18 iulie
2003, din care a rezultat cã nu existã posibilitatea de redresare a situaþiei financiare a cooperativei de credit,
în temeiul prevederilor art. 201 alin. 2 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaþiile
cooperatiste de credit, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 200/2002,
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Art. 1. Ñ Se retrage Autorizaþia de funcþionare seria B
nr. 0262 din data de 23 septembrie 2002 a Cooperativei
de credit ”FulgerulÒ Izvoarele, cu sediul în satul Chiriacu,
comuna Izvoarele, judeþul Giurgiu, cod unic de înregistrare
3899174, numãr de ordine în registrul comerþului
J52/283/1993.
Art. 2. Ñ Prezenta hotãrâre va fi transmisã Cooperativei
de credit ”FulgerulÒ Izvoarele ºi CREDITCOOP Casa

Centralã ºi va intra în vigoare la data publicãrii ei în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 3. Ñ Prezenta hotãrâre poate fi contestatã la
Consiliul de administraþie al Bãncii Naþionale a României,
în termen de 15 zile de la data comunicãrii, în conformitate
cu prevederile art. 202 alin. 1 din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 97/2000 privind organizaþiile cooperatiste de
credit, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 200/2002.

GUVERNATORUL BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISÃRESCU
Bucureºti, 8 august 2003.
Nr. 18.

BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind retragerea autorizaþiei de funcþionare a Cooperativei de credit ”AvântulÒ Gruia OC3
Având în vedere constatãrile înscrise în Raportul de administrare specialã nr. 2.516 din 22 iulie 2003 cu privire la
starea financiarã a Cooperativei de credit ”AvântulÒ Gruia OC3 ºi la posibilitatea redresãrii situaþiei acesteia din punct de
vedere al siguranþei financiare, întocmit de administratorul special numit de CREDITCOOP Casa Centralã în urma activitãþii de administrare specialã desfãºuratã la Cooperativa de credit ”AvântulÒ Gruia OC3 în perioada 9 iunie Ñ 18 iulie
2003, din care a rezultat cã nu existã posibilitatea de redresare a situaþiei financiare a cooperativei de credit,
în temeiul prevederilor art. 201 alin. 2 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaþiile
cooperatiste de credit, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 200/2002,
Banca Naþionalã a României h o t ã r ã º t e:
Art. 1. Ñ Se retrage Autorizaþia de funcþionare seria B
nr. 0363 din data de 23 septembrie 2002 a Cooperativei
de credit ”AvântulÒ Gruia OC3, cu sediul în satul Gruia,
comuna Gruia, judeþul Mehedinþi, cod unic de înregistrare
1608457, numãr de ordine în registrul comerþului
J25/1.056/1992.
Art. 2. Ñ Prezenta hotãrâre va fi transmisã Cooperativei
de credit ”AvântulÒ Gruia OC3 ºi CREDITCOOP Casa

Centralã ºi va intra în vigoare la data publicãrii ei în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 3. Ñ Prezenta hotãrâre poate fi contestatã la
Consiliul de administraþie al Bãncii Naþionale a României,
în termen de 15 zile de la data comunicãrii, în conformitate
cu prevederile art. 202 alin. 1 din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 97/2000 privind organizaþiile cooperatiste de
credit, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 200/2002.

GUVERNATORUL BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISÃRESCU
Bucureºti, 8 august 2003.
Nr. 19.

BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind retragerea autorizaþiei de funcþionare a Cooperativei de credit ”FulgerulÒ Fierbinþi
Având în vedere constatãrile înscrise în Raportul de administrare specialã nr. 2.512 din 22 iulie 2003 cu privire la
starea financiarã a Cooperativei de credit ”FulgerulÒ Fierbinþi, întocmit de administratorul special numit de CREDITCOOP
Casa Centralã în urma activitãþii de administrare specialã desfãºuratã la Cooperativa de credit ”FulgerulÒ Fierbinþi în perioada 9 iunie Ñ 18 iulie 2003, din care a rezultat cã nu existã posibilitatea de redresare a situaþiei financiare a cooperativei de credit,
în temeiul prevederilor art. 201 alin. 2 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaþiile
cooperatiste de credit, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 200/2002,
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Banca Naþionalã a României h o t ã r ã º t e:
Art. 1. Ñ Se retrage Autorizaþia de funcþionare seria B
nr. 0302 din data de 23 septembrie 2002 a Cooperativei
de credit ”FulgerulÒ Fierbinþi, cu sediul în satul FierbinþiTârg, comuna Fierbinþi, judeþul Ialomiþa, cod unic de
înregistrare 2086718, numãr de ordine în registrul
comerþului J21/824/1992.
Art. 2. Ñ Prezenta hotãrâre va fi transmisã Cooperativei
de credit ”FulgerulÒ Fierbinþi ºi CREDITCOOP Casa

Centralã ºi va intra în vigoare la data publicãrii ei în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 3. Ñ Prezenta hotãrâre poate fi contestatã la
Consiliul de administraþie al Bãncii Naþionale a României,
în termen de 15 zile de la data comunicãrii, în conformitate
cu prevederile art. 202 alin. 1 din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 97/2000 privind organizaþiile cooperatiste de
credit, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 200/2002.

GUVERNATORUL BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISÃRESCU
Bucureºti, 8 august 2003.
Nr. 20.

BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind retragerea autorizaþiei de funcþionare a Cooperativei de credit ”PodgoriaÒ Drãgãºani
Având în vedere constatãrile înscrise în Raportul de administrare specialã nr. 193 din 18 iulie 2003 cu privire la
starea financiarã a Cooperativei de credit ”PodgoriaÒ Drãgãºani ºi la posibilitatea redresãrii situaþiei acesteia din punct de
vedere al siguranþei financiare, întocmit de administratorul special numit de CREDITCOOP Casa Centralã în urma activitãþii de administrare specialã desfãºuratã la Cooperativa de credit ”PodgoriaÒ Drãgãºani în perioada 9 iunie Ñ 18 iulie
2003, din care a rezultat cã nu existã posibilitatea de redresare a situaþiei financiare a cooperativei de credit,
în temeiul prevederilor art. 201 alin. 2 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaþiile
cooperatiste de credit, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 200/2002,
Banca Naþionalã a României

h o t ã r ã º t e:

Art. 1. Ñ Se retrage Autorizaþia de funcþionare seria B
nr. 0563 din data de 24 februarie 2003 a Cooperativei de
credit ”PodgoriaÒ Drãgãºani, cu sediul în municipiul
Drãgãºani, str. Decebal nr. 1, bl. G, judeþul Vâlcea, cod
unic de înregistrare 3241607, numãr de ordine în registrul
comerþului J38/1.632/1992.
Art. 2. Ñ Prezenta hotãrâre va fi transmisã Cooperativei
de credit ”PodgoriaÒ Drãgãºani ºi CREDITCOOP Casa

Centralã ºi va intra în vigoare la data publicãrii ei în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 3. Ñ Prezenta hotãrâre poate fi contestatã la
Consiliul de administraþie al Bãncii Naþionale a României,
în termen de 15 zile de la data comunicãrii, în conformitate
cu prevederile art. 202 alin. 1 din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 97/2000 privind organizaþiile cooperatiste de
credit, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 200/2002.

GUVERNATORUL BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISÃRESCU

Bucureºti, 8 august 2003.
Nr. 21.

BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind prelungirea activitãþii de administrare specialã la Cooperativa de credit
”Viitorul SãteanuluiÒ Tismana
Având în vedere constatãrile înscrise în Raportul de administrare specialã nr. 2.514 din 22 iulie 2003 cu privire la
starea financiarã a Cooperativei de credit ”Viitorul SãteanuluiÒ Tismana ºi la posibilitatea redresãrii situaþiei acesteia din
punct de vedere al siguranþei financiare, întocmit de administratorul special numit de CREDITCOOP Casa Centralã în
urma activitãþii de administrare specialã desfãºuratã la Cooperativa de credit ”Viitorul SãteanuluiÒ Tismana în perioada
9 iunie Ñ 18 iulie 2003, din care a rezultat îmbunãtãþirea situaþiei financiare a cooperativei de credit,
în temeiul prevederilor art. 201 alin. 2 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaþiile
cooperatiste de credit, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 200/2002,
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h o t ã r ã º t e:

Art. 1. Ñ Se prelungeºte activitatea de administrare
specialã, pe o perioadã limitatã de 45 de zile, la
Cooperativa de credit ”Viitorul SãteanuluiÒ Tismana, cu
sediul în localitatea Tismana, bl. 6, sc. 1, ap. 1, judeþul
Gorj, cod unic de înregistrare 2178552, numãr de ordine în
registrul comerþului J18/108/1991.
Art. 2. Ñ Prezenta hotãrâre va fi transmisã Cooperativei
de credit ”Viitorul SãteanuluiÒ Tismana ºi CREDITCOOP

Casa Centralã ºi va intra în vigoare la data publicãrii ei în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 3. Ñ Prezenta hotãrâre poate fi contestatã la
Consiliul de administraþie al Bãncii Naþionale a României,
în termen de 15 zile de la data comunicãrii, în conformitate
cu prevederile art. 202 alin. 1 din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 97/2000 privind organizaþiile cooperatiste de
credit, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 200/2002.

GUVERNATORUL BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISÃRESCU
Bucureºti, 8 august 2003.
Nr. 22.
BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind prelungirea activitãþii de administrare specialã la Cooperativa de credit
”CetãþuiaÒ Luncaviþa
Având în vedere constatãrile înscrise în Raportul de administrare specialã nr. 2.511 din 22 iulie 2003 cu privire la
starea financiarã a Cooperativei de credit ”CetãþuiaÒ Luncaviþa ºi la posibilitatea redresãrii situaþiei acesteia din punct de
vedere al siguranþei financiare, întocmit de administratorul special numit de CREDITCOOP Casa Centralã în urma activitãþii de administrare specialã desfãºuratã la Cooperativa de credit ”CetãþuiaÒ Luncaviþa în perioada 9 iunie Ñ 18 iulie
2003, din care a rezultat îmbunãtãþirea situaþiei financiare a cooperativei de credit,
în temeiul prevederilor art. 201 alin. 2 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaþiile
cooperatiste de credit, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 200/2002,
Banca Naþionalã a României

h o t ã r ã º t e:

Art. 1. Ñ Se prelungeºte activitatea de administrare
specialã, pe o perioadã limitatã de 45 de zile, la
Cooperativa de credit ”CetãþuiaÒ Luncaviþa, cu sediul în
satul Luncaviþa, comuna Luncaviþa, judeþul Tulcea, cod unic
de înregistrare 3431113, numãr de ordine în registrul
comerþului J36/105/1993.
Art. 2. Ñ Prezenta hotãrâre va fi transmisã Cooperativei
de credit ”CetãþuiaÒ Luncaviþa ºi CREDITCOOP Casa

Centralã ºi va intra în vigoare la data publicãrii ei în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 3. Ñ Prezenta hotãrâre poate fi contestatã la
Consiliul de administraþie al Bãncii Naþionale a României,
în termen de 15 zile de la data comunicãrii, în conformitate
cu prevederile art. 202 alin. 1 din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 97/2000 privind organizaþiile cooperatiste de
credit, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 200/2002.

GUVERNATORUL BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISÃRESCU
Bucureºti, 8 august 2003.
Nr. 23.
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