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HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru completarea anexei nr. 1 la Hotãrârea Guvernului nr. 523/1997
privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor ºi valorilor cu efective de jandarmi
În temeiul art. 107 din Constituþie,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. I. Ñ Punctul II ”Obiective de importanþã deosebitã
pentru activitatea statuluiÒ din anexa nr. 1 la Hotãrârea
Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor ºi valorilor cu efective de jandarmi, publicatã
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din
23 septembrie 1997, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, se completeazã cu urmãtorul obiectiv:

Ñ ”Compania Naþionalã de Transport al Energiei
Electrice ÇTranselectricaÈ Ñ S.A. Ñ Dispecerul Energetic
Naþional, municipiul Bucureºti, bd. Hristo Botev nr. 16Ñ18.Ò
Art. II. Ñ Efectivele necesare executãrii pazei obiectivului prevãzut la art. 1 se asigurã prin redistribuire, cu încadrarea în numãrul de posturi aprobat ºi în fondurile alocate
Ministerului Administraþiei ºi Internelor prin bugetul de stat
pe anul 2003.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
p. Ministrul economiei ºi comerþului,
Iulian Iancu,
secretar de stat
Ministrul administraþiei ºi internelor,
Ioan Rus
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucureºti, 29 iulie 2003.
Nr. 893.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiþii
”Sediul Prefecturii Judeþului OltÒ
În temeiul art. 107 din Constituþie,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului
de investiþii ”Sediul Prefecturii Judeþului OltÒ, aprobaþi prin
Hotãrârea Guvernului nr. 220/1994, astfel cum au fost

modificaþi prin Hotãrârea Guvernului nr. 872/1996, se modificã potrivit anexei*) care face parte integrantã din prezenta
hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul administraþiei ºi internelor,
Ioan Rus
p. Ministrul delegat pentru administraþia publicã,
Ilie ªtefan,
secretar de stat
p. Ministrul transporturilor, construcþiilor ºi turismului,
Sergiu Sechelariu,
secretar de stat
Bucureºti, 29 iulie 2003.
Nr. 895.
*) Anexa se comunicã Ministerului Administraþiei ºi Internelor.

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

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 588/19.VIII.2003

3

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor
pentru construirea unei locuinþe proprietate personalã
În temeiul art. 107 din Constituþie ºi al art. 8 din Legea nr. 15/2003
privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinþe proprietate
personalã,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Se aprobã Normele metodologice de aplicare a Legii
nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinþe
proprietate personalã, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul administraþiei ºi internelor,
Ioan Rus
p. Ministrul delegat
pentru administraþia publicã,
Ion Cãlin,
secretar de stat
Bucureºti, 29 iulie 2003.
Nr. 896.
ANEXÃ

NORME METODOLOGICE
pentru aplicarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor
pentru construirea unei locuinþe proprietate personalã
Art. 1. Ñ (1) În vederea identificãrii ºi inventarierii terenurilor, pentru punerea în aplicare a dispoziþiilor Legii
nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinþe proprietate personalã, prin dispoziþia primarului se constituie, în termen de 10 zile de la data
intrãrii în vigoare a prezentelor norme metodologice, o
comisie alcãtuitã din 3 membri la comune ºi din 5 membri
la oraºe ºi municipii.
(2) Membrii comisiei pot fi consilieri locali, funcþionari
publici ºi angajaþi cu contract individual de muncã în aparatul propriu al consiliului local respectiv.
(3) În termen de 60 de zile de la data constituirii, comisia prevãzutã la alin. (1) identificã ºi inventariazã terenurile
din domeniul privat al unitãþii administrativ-teritoriale, situate
în intravilanul localitãþilor, care sunt disponibile ºi libere de
sarcini.
Art. 2. Ñ (1) Situaþia terenurilor inventariate potrivit
art. 1 se evidenþiazã pe planurile cadastrale ale unitãþilor
administrativ-teritoriale de cãtre delegaþi ai oficiilor de
cadastru, geodezie ºi cartografie judeþene sau al municipiului Bucureºti.
(2) Dupã evidenþierea în planurile cadastrale, inventarul
terenurilor disponibile, care pot fi atribuite în folosinþã gratuitã potrivit legii, se analizeazã ºi se valideazã prin
hotãrâre a consiliului local.
(3) Hotãrârea consiliului local împreunã cu situaþia terenurilor disponibile se aduc la cunoºtinþã publicã prin afiºare
la sediul consiliului local.
(4) Situaþia terenurilor disponibile, în vederea aplicãrii
dispoziþiilor Legii nr. 15/2003, se întocmeºte potrivit modelului

prevãzut în anexa nr. 1 ºi se actualizeazã anual, prin
hotãrâre a consiliului local, pânã la data de 31 ianuarie.
Art. 3. Ñ (1) Pentru a beneficia de dispoziþiile art. 1 din
Legea nr. 15/2003, tinerii care îndeplinesc condiþiile
prevãzute la art. 2 din Legea nr. 15/2003 depun o cerere,
potrivit modelului prevãzut în anexa nr. 2.
(2) Cererea pentru atribuirea terenului se depune la
sediul consiliului local al unitãþii administrativ-teritoriale în
care solicitantul îºi are domiciliul ºi va fi însoþitã de
urmãtoarele documente:
a) copie de pe certificatul de naºtere;
b) copie de pe actul de identitate;
c) declaraþia solicitantului, pe propria rãspundere, cã nu
deþine sau cã nu a deþinut în proprietate o locuinþã ori un
teren destinat construirii unei locuinþe;
d) declaraþia pãrinþilor solicitantului, pe propria rãspundere, cã nu deþin sau cã nu au deþinut în proprietate, în
ultimii 10 ani, un teren în suprafaþã mai mare de 500 m2
în mediul urban ºi de 5.000 m2 în mediul rural, indiferent de
localitatea în care este situat terenul.
Art. 4. Ñ Dosarul cuprinzând cererea de atribuire a
terenului ºi actele prevãzute de art. 3 alin. (2) se analizeazã de comisia constituitã potrivit art. 1, dupã care se
supune analizei consiliului local, în termen de 15 zile de la
înregistrare, cu propunerea motivatã de aprobare sau de
respingere, dupã caz.
Art. 5. Ñ (1) În prima ºedinþã ordinarã consiliul local
analizeazã dosarul fiecãrui solicitant ºi hotãrãºte aprobarea
cererii ºi atribuirea terenului sau, dupã caz, respingerea
acesteia.
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(2) Punerea în aplicare a hotãrârii consiliului local de
atribuire în folosinþã gratuitã a terenului pentru construirea
unei locuinþe se face de cãtre primar, în termen de 15 zile
de la data aprobãrii de cãtre consiliul local, pe bazã de
proces-verbal.

Art. 6. Ñ Primarii vor comunica lunar, începând cu data
de 1 septembrie 2003, Ministerului Administraþiei ºi
Internelor, prin intermediul prefectului, stadiul procesului de
aplicare a dispoziþiilor Legii nr. 15/2003.
Art. 7. Ñ Anexele nr. 1 ºi 2 fac parte integrantã din
prezentele norme metodologice.
ANEXA Nr. 1
la normele metodologice

SITUAÞIA

terenurilor disponibile aflate în domeniul privat al unitãþilor administrativ-teritoriale,
din intravilanul localitãþii ...................................
Comuna, oraºul,
municipiul, sectorul
municipiului Bucureºti
..................................

Suprafaþa
totalã
Ñ m2 Ñ

din care:
Curþi,
construcþii

Arabil

Vii

Livezi

Pãºuni

Satul ºi/sau strada
..............................
Satul ºi/sau strada
..............................
Satul ºi/sau strada
..............................
TOTAL:
Primar,

Secretar,

...............................................................

..........................................................

ANEXA Nr. 2
la normele metodologice
CERERE

Subsemnatul ............................................................., nãscut la data de ...................................
în localitatea ......................................................, cu domiciliul în .....................................................,
îndeplinesc condiþiile prevãzute de Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru
construirea unei locuinþe proprietate personalã.
Solicit atribuirea în folosinþã gratuitã a unui teren în suprafaþã de .......... (între 250Ñ500 m2)
pentru construirea unei locuinþe proprietate personalã, pe durata existenþei construcþiei.
Mã oblig sã încep construcþia pânã la data de ...................., dar nu mai târziu de un an de
la data atribuirii terenului, ºi sã o realizez cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executãrii lucrãrilor de construcþii, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Anexez urmãtoarele documente justificative:
a) copie de pe certificatul de naºtere;
b) copie de pe actul de identitate;
c) declaraþia pe propria rãspundere cã nu deþin sau cã nu am deþinut în proprietate o
locuinþã ori un teren destinat construirii unei locuinþe;
d) declaraþia pãrinþilor mei, pe propria rãspundere, cã nu deþin sau cã nu au deþinut în proprietate un teren în suprafaþã mai mare de 500 m2 în mediul urban ºi 5.000 m2 în mediul rural,
indiferent de localitatea în care este situat terenul.
Declar cã am luat cunoºtinþã de prevederile art. 292 din Codul penal.
Solicitant,
.................................................

Data ........................
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea ºi completarea Hotãrârii Guvernului nr. 732/2001
privind stabilirea condiþiilor de introducere pe piaþã a benzinei ºi motorinei
În temeiul art. 107 din Constituþie,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. I. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 732/2001 privind stabilirea condiþiilor de introducere pe piaþã a benzinei ºi
motorinei, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 461 din 13 august 2001, se modificã ºi se completeazã
dupã cum urmeazã:
1. Articolul 3 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 3. Ñ Se admite introducerea pe piaþã, de la data
de 1 ianuarie 2005, numai a benzinei fãrã plumb care
corespunde specificaþiilor tehnice prevãzute în anexa nr. 1.Ò
2. Articolul 5 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 5. Ñ Se admite introducerea pe piaþã, pânã la
data de 1 ianuarie 2005, a benzinei care corespunde cel
puþin condiþiilor de calitate prevãzute în anexa nr. 21.Ò
3. Articolul 6 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 6. Ñ (1) Se admite introducerea pe piaþã, de la
data de 1 septembrie 2003, numai a motorinei care corespunde specificaþiilor tehnice prevãzute în anexa nr. 3.
(2) Certificarea motorinei se face cu îndeplinirea cel
puþin a condiþiilor din standardul SR EN 590: 2002.
(3) Prin derogare de la prevederile alin. (1), motorina
aflatã în stoc poate fi introdusã pe piaþã pânã la data de
1 octombrie 2003.Ò
4. Alineatul (1) al articolului 9 va avea urmãtorul
cuprins:
”Art. 9. Ñ (1) Metodele de încercare pentru determinarea limitelor parametrilor prevãzuþi în specificaþiile tehnice
ale benzinei ºi motorinei sunt cele din standardele
prevãzute în anexele nr. 1Ñ4.Ò
5. Articolul 10 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 10. Ñ (1) Constituie contravenþie nerespectarea
prevederilor art. 3, 4, 5, art. 6 alin. (1) ºi ale art. 7 ºi se
sancþioneazã cu amendã de la 50.000.000 lei la
100.000.000 lei.

(2) Contravenþiilor prevãzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziþiile Ordonanþei Guvernului nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contravenþiilor, aprobatã cu modificãri ºi
completãri prin Legea nr. 180/2002, cu modificãrile ulterioare.Ò
6. Articolul 11 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 11. Ñ Constatarea contravenþiilor ºi aplicarea
sancþiunilor prevãzute la art. 10 se fac de cãtre personalul
împuternicit de Ministerul Economiei ºi Comerþului ºi de
Autoritatea Naþionalã pentru Protecþia Consumatorilor.Ò
7. Anexele nr. 1Ñ4 se înlocuiesc cu anexele nr. 1Ñ4*)
la prezenta hotãrâre.
8. Dupã anexa nr. 2 se introduce anexa nr. 21 la prezenta hotãrâre.
Art. II. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri
se abrogã urmãtoarele acte normative:
a) Hotãrârea Guvernului nr. 1.336/2000 privind limitarea
conþinutului de sulf din motorinã, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 687 din 21 decembrie
2000;
b) Hotãrârea Guvernului nr. 415/2003 privind unele
mãsuri pentru îmbunãtãþirea calitãþii benzinelor, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 15 aprilie 2003;
c) Hotãrârea Guvernului nr. 722/2003 privind unele precizãri pentru importul benzinei ºi motorinei, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 din 1 iulie
2003.
Art. III. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 732/2001 privind stabilirea condiþiilor de introducere pe piaþã a
benzinei ºi motorinei, cu modificãrile ºi completãrile
aduse prin prezenta hotãrâre, va fi republicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se
textelor o nouã numerotare.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
p. Ministrul economiei ºi comerþului,
Mihai Berinde,
secretar de stat
p. Ministrul agriculturii, pãdurilor,
apelor ºi mediului,
Petre Daea,
secretar de stat
Bucureºti, 29 iulie 2003.
Nr. 897.
*) Anexele nr. 1Ñ4 sunt reproduse în facsimil.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind stabilirea condiþiilor referitoare la aprobarea de model pentru aparatul de control
în transporturile rutiere, la omologarea de tip a limitatoarelor de vitezã, precum ºi a condiþiilor
de montare, reparare, reglare ºi verificare a aparatelor de control în transporturile rutiere
ºi a limitatoarelor de vitezã
În temeiul art. 107 din Constituþie ºi al art. 12 lit. b) din Ordonanþa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile,
republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
având în vedere prevederile Ordonanþei Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere ºi a
perioadelor de odihnã ale conducãtorilor vehiculelor care efectueazã transporturi rutiere naþionale,
în conformitate cu prevederile art. 10 din Acordul european privind activitatea echipajelor vehiculelor care
efectueazã transporturi rutiere internaþionale (A.E.T.R.), încheiat la Geneva la 1 iulie 1970, la care România a aderat prin
Legea nr. 101/1994,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
CAPITOLUL I
Definiþii ºi dispoziþii generale
Art. 1. Ñ Prevederile prezentei hotãrâri stabilesc
condiþiile referitoare la acordarea aprobãrii de model pentru
aparatul de control în transporturile rutiere, acordarea omologãrii de tip pentru limitatorul de vitezã, precum ºi montarea, repararea, reglarea ºi verificarea acestora.
Art. 2. Ñ În sensul prezentei hotãrâri, expresiile utilizate
se definesc dupã cum urmeazã:
a) aparat de control Ñ ansamblul dispozitivului destinat
sã fie montat la bordul unui autovehicul pentru a indica,
înregistra ºi, dupã caz, a stoca într-un mod automat sau
semiautomat date privind deplasarea acestui autovehicul ºi
anumiþi timpi de lucru ai conducãtorilor auto, denumit în
continuare tahograf;
b) limitator de vitezã Ñ dispozitiv care are rolul de a
limita viteza maximã a unui autovehicul la o valoare prescrisã ºi care poate fi omologat ca entitate tehnicã independentã. Sistemele de limitare constructivã a vitezei
maxime a unui autovehicul ºi care sunt integrate în construcþia autovehiculului din fabricaþie trebuie sã respecte
aceleaºi condiþii ca ºi limitatoarele de vitezã.
CAPITOLUL II
Norme privind tahografele
Art. 3. Ñ (1) Se admite introducerea pe piaþã a tahografelor numai dacã au aprobare de model, în conformitate
cu reglementãrile în vigoare.
(2) Aprobarea de model se acordã de cãtre Biroul
Român de Metrologie Legalã dacã tahograful este conform
normelor de metrologie legalã ºi normelor tehnice
aplicabile.
(3) Biroul Român de Metrologie Legalã recunoaºte
aprobãrile de model acordate de autoritãþile competente din
statele membre ale Uniunii Europene sau din statele pãrþi
la A.E.T.R.
Art. 4. Ñ Activitatea de montare sau reparare a tahografelor, precum ºi orice intervenþie asupra tahografelor,
care afecteazã integritatea sigiliilor de protecþie, se
efectueazã numai de cãtre agenþi economici autorizaþi de
cãtre Regia Autonomã ”Registrul Auto RomânÒ, conform
reglementãrilor specifice în vigoare.
Art. 5. Ñ Orice tahograf individual, nou sau reparat, se
certificã în ceea ce priveºte buna funcþionare ºi exactitatea
indicaþiilor ºi înregistrãrilor, conform normelor specifice în
vigoare sau, dupã caz, conform legislaþiei din Uniunea
Europeanã sau prevederilor A.E.T.R., de cãtre fabricant sau
reprezentanþii agreaþi ai acestuia.

Art. 6. Ñ (1) La montarea la bordul unui autovehicul,
tahograful ºi instalaþia în ansamblu trebuie sã fie conforme
cu reglementãrile specifice în vigoare.
(2) Verificarea dupã montare a tahografului ºi a
instalaþiei în ansamblu se efectueazã de cãtre Regia
Autonomã ”Registrul Auto RomânÒ sau de cãtre agenþi economici autorizaþi de Regia Autonomã ”Registrul Auto
RomânÒ, conform reglementãrilor specifice în vigoare.
(3) Orice intervenþie asupra tahografului care necesitã
modificarea reglajului de montare trebuie sã respecte prevederile alin. (1) ºi (2).
Art. 7. Ñ Verificãrile periodice ale tahografului montat
pe autovehicul se efectueazã la cel mult 2 ani de cãtre
Regia Autonomã ”Registrul Auto RomânÒ sau de cãtre
agenþi economici autorizaþi de Regia Autonomã ”Registrul
Auto RomânÒ, conform reglementãrilor specifice în vigoare.
CAPITOLUL III
Norme privind limitatoarele de vitezã
Art. 8. Ñ (1) Vor fi echipate cu limitator de vitezã autovehiculele care aparþin categoriilor M2, M3, N2 ºi N3, destinate circulaþiei pe drumurile publice, care au cel puþin
4 roþi ºi o vitezã maximã constructivã mai mare de
25 km/h.
(2) Echiparea cu limitatoare de vitezã a autovehiculelor
prevãzute la alin. (1) se realizeazã în conformitate cu etapele stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, construcþiilor ºi turismului.
Art. 9. Ñ (1) Se admite introducerea pe piaþã a limitatoarelor de vitezã numai dacã au omologare de tip.
(2) Omologarea de tip a limitatoarelor de vitezã se
acordã de cãtre Regia Autonomã ”Registrul Auto RomânÒ,
dacã acestea sunt conforme reglementãrilor specifice în
vigoare.
(3) Limitatoarele de vitezã omologate conform legislaþiei
din Uniunea Europeanã sau Acordului privind adoptarea de
prescripþii tehnice uniforme aplicabile vehiculelor cu roþi,
echipamentelor ºi componentelor ce pot fi montate sau utilizate pe vehicule cu roþi ºi condiþiile de recunoaºtere reciprocã a omologãrilor eliberate pe baza acestor prescripþii,
încheiat la Geneva la 20 martie 1958, la care România a
aderat prin Decretul nr. 371/1976, se considerã cã îndeplinesc cerinþa prevãzutã la alin. (1).
Art. 10. Ñ Orice operaþiune de montare, reparare sau
reglare a limitatoarelor de vitezã, precum ºi orice
intervenþie asupra limitatoarelor de vitezã, care afecteazã
integritatea sigiliilor de protecþie, trebuie efectuate numai de
cãtre agenþi economici autorizaþi de cãtre Regia Autonomã
”Registrul Auto RomânÒ, conform reglementãrilor în vigoare.
Art. 11. Ñ (1) Viteza maximã reglatã trebuie sã fie indicatã pe o plãcuþã aplicatã într-un loc vizibil.
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(2) Verificãri periodice ale funcþionãrii limitatorului de
vitezã montat pe autovehicule, referitoare la viteza reglatã,
trebuie efectuate la cel mult 2 ani de cãtre Regia
Autonomã ”Registrul Auto RomânÒ sau de cãtre agenþi economici autorizaþi de Regia Autonomã ”Registrul Auto
RomânÒ, conform reglementãrilor specifice în vigoare.
CAPITOLUL IV
Contravenþii ºi sancþiuni
Art. 12. Ñ Constituie contravenþii urmãtoarele fapte:
a) efectuarea de activitãþi de montare, reparare sau
verificare a tahografelor ori de activitãþi de montare, reparare, reglare sau verificare a limitatoarelor de vitezã de
cãtre agenþi economici neautorizaþi;
b) nerespectarea normelor specifice privind certificarea
tahografelor individuale, noi sau reparate;
c) nerespectarea cerinþelor de efectuare a verificãrii periodice a tahografelor sau a limitatoarelor de vitezã montate
pe autovehicul, la termenele prevãzute la art. 7 ºi art. 11
alin. (2);
d) nerespectarea reglementãrilor specifice privind verificarea tahografelor sau limitatoarelor de vitezã;
e) utilizarea autovehiculelor, prevãzute la art. 8, neechipate cu limitator de vitezã sau echipate cu limitator de
vitezã care nu respectã reglementãrile specifice în vigoare;
f) lipsa evidenþei operaþiunilor efectuate asupra tahografelor ºi limitatoarelor de vitezã;
g) refuzul de a pune la dispoziþia organelor de control
abilitate evidenþa operaþiunilor efectuate asupra tahografelor
ºi limitatoarelor de vitezã.
Art. 13. Ñ Contravenþiile prevãzute la art. 12 se
sancþioneazã dupã cum urmeazã:
a) cele prevãzute la lit. a) ºi g), cu amendã de la
15.000.000 lei la 25.000.000 lei, aplicabilã agenþilor economici respectivi;
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b) cele prevãzute la lit. b), d) ºi f), cu amendã de la
10.000.000 lei la 15.000.000 lei, aplicabilã agenþilor economici care efectueazã activitãþile respective;
c) cele prevãzute la lit. c) ºi e), cu amendã de la
5.000.000 lei la 10.000.000 lei, aplicabilã deþinãtorului autovehiculului.
Art. 14. Ñ Contravenþiile prevãzute la art. 12 se constatã ºi se sancþioneazã de cãtre personalul împuternicit în
acest scop de cãtre Ministerul Transporturilor, Construcþiilor
ºi Turismului.
Art. 15. Ñ Contravenþiilor prevãzute la art. 12 le sunt
aplicabile dispoziþiile Ordonanþei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenþiilor, aprobatã ºi modificatã
prin Legea nr. 180/2002, cu modificãrile ulterioare.
CAPITOLUL V
Dispoziþii finale
Art. 16. Ñ Verificarea tahografelor ºi a limitatoarelor de
vitezã se realizeazã numai cu mijloace de mãsurare care
respectã normele de metrologie legalã.
Art. 17. Ñ Regia Autonomã ”Registrul Auto RomânÒ asigurã evidenþa autorizaþiilor eliberate agenþilor economici,
precum ºi a celorlalte date prevãzute în reglementãrile
specifice în vigoare.
Art. 18. Ñ Agenþii economici autorizaþi trebuie sã deþinã
evidenþa operaþiunilor efectuate asupra tahografelor ºi limitatoarelor de vitezã conform prezentei hotãrâri ºi sã o prezinte organelor de control abilitate, la cererea acestora.
Art. 19. Ñ Ministerul Transporturilor, Construcþiilor ºi
Turismului va aproba reglementãrile specifice necesare
aplicãrii prezentei hotãrâri în termen de 60 de zile de la
data publicãrii acesteia.
Art. 20. Ñ (1) Prezenta hotãrâre intrã în vigoare la
60 de zile de la data publicãrii.
(2) Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se
abrogã orice prevederi contrare.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
p. Ministrul transporturilor, construcþiilor ºi turismului,
Traian Panait,
secretar de stat
p. Ministrul economiei ºi comerþului,
Mihai Berinde,
secretar de stat
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucureºti, 29 iulie 2003.
Nr. 899.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unor suprafeþe de teren, proprietate privatã a statului,
din administrarea Agenþiei Domeniilor Statului în administrarea Agenþiei Naþionale pentru Sport,
prin Direcþia pentru sport a judeþului Arad
În temeiul art. 107 din Constituþie ºi al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea ºi funcþionarea
Guvernului României ºi a ministerelor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea unor terenuri proprietate privatã a statului, în suprafaþã de 200,78 ha, aflate pe
teritoriul comunelor ªiºtarovãþ ºi Pecica, judeþul Arad, identificate

potrivit anexelor nr. 1 ºi 2, din administrarea Agenþiei
Domeniilor Statului în administrarea Agenþiei Naþionale pentru Sport, prin Direcþia pentru sport a judeþului Arad.
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Art. 2. Ñ Predarea-preluarea terenurilor prevãzute la
art. 1 se face pe bazã de protocol încheiat între pãrþi, în
termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.

(2) În situaþia în care scopul pentru care a fost preluat
terenul de cãtre Agenþia Naþionalã pentru Sport nu va fi
realizat, terenul va fi predat prin protocol de predare-primire în patrimoniul Agenþiei Domeniilor Statului, cu
aceeaºi destinaþie ºi aceeaºi categorie de folosinþã cu
care a fost preluat.

Art. 3. Ñ (1) Terenul va fi folosit exclusiv în scopul
construirii unui complex care va cuprinde un circuit de
motociclism vitezã ºi automobilism, respectiv un circuit de
motocros.

Art. 4. Ñ Anexele nr. 1 ºi 2 fac parte integrantã din
prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
p. Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Sport,
Constantin Diaconu
Ministrul agriculturii, pãdurilor, apelor ºi mediului,
Ilie Sârbu
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

Bucureºti, 14 august 2003.
Nr. 904.

ANEXA Nr. 1
DATELE DE IDENTIFICARE

a suprafeþelor de teren proprietate privatã a statului, situate pe teritoriul comunei ªiºtarovãþ,
care se transmit din administrarea Agenþiei Domeniilor Statului în administrarea Agenþiei Naþionale pentru Sport,
prin Direcþia pentru sport a judeþului Arad
Suprafaþa Ñ ha Ñ
Nr.
crt.

0

Tarlaua

1

Agricol Ñ ha Ñ

Parcela

2

Neagricol Ñ ha Ñ

Total
general

Arabil

Pãºuni

Fâneþe

Vii

Livezi

Total
agricol

Ape

De

Pd

Np

Total
neagricol

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

PS2450

1,00

1,00

1,00

2.

PS2451

0,50

0,50

0,50

3.

PS2452

12,88

12,88

12,88

4.

PS2453

1,65

1,65

1,65

5.

PS2454

2,50

2,50

2,50

6.

PS2455

0,90

0,90

0,90

7.

PS2456

1,40

1,40

1,40

8.

PS2457

0,78

0,78

0,78

9.

PS2458

6,49

6,49

6,49

10.

PS2459

0,28

0,28

0,28

11.

PS2460

0,50

0,50

0,50

12.

PS2461

0,90

0,90

0,90

T O T A L:

29,78
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ANEXA Nr. 2
DATELE DE IDENTIFICARE

a suprafeþelor de teren proprietate privatã a statului, situate pe teritoriul comunei Pecica,
care se transmit din administrarea Agenþiei Domeniilor Statului, în administrarea Agenþiei Naþionale pentru Sport,
prin Direcþia pentru sport a judeþului Arad
Agricol Ñ ha Ñ
Nr.
crt.

Tarlaua

0

1

2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205

2490
2491
2494
2495
2496
2497
2499
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538

Parcela

Neagricol Ñ ha Ñ

Arabil

Pãºuni

Fâneþe

Vii

Livadã

Luciu
de apã

Total

3

4

5

6

7

8

9

13,13
0,05
1,30
0,40
0,90
2,01
0,60
5,82
2,51
9,31
0,50
0,40
2,21
0,20
2,61
0,30
0,30
0,80
0,45
0,60
3,00
0,20
0,25
0,50
0,40
1,51
0,70
0,60
0,20
0,15
0,10
0,25
0,30
3,31
0,05
10,92
0,20
0,30
0,14
0,29
6,38
0,12
4,48
6,76
2,81

13,13
0,05
1,30
0,40
0,90
2,01
0,60
5,82
2,51
9,31
0,50
0,40
2,21
0,20
2,61
0,30
0,30
0,80
0,45
0,60
3,00
0,20
0,25
0,50
0,40
1,51
0,70
0,60
0,20
0,15
0,10
0,25
0,30
3,31
0,05
10,92
0,20
0,30
0,14
0,29
6,38
0,12
4,48
6,76
2,81

Pãduri Ape
10

11

Drumuri

Curþi,
construcþii

Neproductiv

Total

12

13

14

15

Total
general
16

13,13
0,05
1,30
0,40
0,90
2,01
0,60
5,82
2,51
9,31
0,50
0,40
2,21
0,20
2,61
0,30
0,30
0,80
0,45
0,60
3,00
0,20
0,25
0,50
0,40
1,51
0,70
0,60
0,20
0,15
0,10
0,25
0,30
3,31
0,05
10,92
0,20
0,30
0,14
0,29
6,38
0,12
4,48
6,76
2,81
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0

1

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205

2

2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2503/1
T O T A L:

3

4

5

6

7

8

0,25
0,60
2,59
0,60
7,79
0,29
1,05
0,30
1,12
0,80
0,45
1,10
0,30
0,70
0,60
0,14
0,90
0,60
0,70
0,30
0,50
61,00
61,00

110,00

0

0

0

0

9

0,25
0,60
2,59
0,60
7,79
0,29
1,05
0,30
1,12
0,80
0,45
1,10
0,30
0,70
0,60
0,14
0,90
0,60
0,70
0,30
0,50
61,00
171,00

10

0

11

0

12

0

13

0

14

0

15

16

0

0,25
0,60
2,59
0,60
7,79
0,29
1,05
0,30
1,12
0,80
0,45
1,10
0,30
0,70
0,60
0,14
0,90
0,60
0,70
0,30
0,50
61,00
171,00

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea prevederilor contractului privind componenta variabilã a onorariului,
încheiat între Ministerul Economiei ºi Comerþului, prin Oficiul Participaþiilor Statului ºi Privatizãrii
în Industrie, ºi Credit Suisse First Boston International, în vederea privatizãrii Societãþii Comerciale
de Distribuþie a Gazelor Naturale ”Distrigaz SudÒ Ñ S.A. Bucureºti ºi a Societãþii Comerciale
de Distribuþie a Gazelor Naturale ”Distrigaz NordÒ Ñ S.A. Târgu Mureº
În temeiul art. 107 din Constituþie, al art. 41 alin. (2) lit. d) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 88/1997
privind privatizarea societãþilor comerciale, aprobatã prin Legea nr. 44/1998, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, precum ºi al art. 51 lit. b) din Legea nr. 137/2002 privind unele mãsuri pentru accelerarea privatizãrii, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã încheierea contractului privind componenta variabilã a onorariului dintre Ministerul Economiei
ºi Comerþului, prin Oficiul Participaþiilor Statului ºi Privatizãrii
în Industrie, ºi Credit Suisse First Boston International, în
nume propriu ºi pe seama Romanian American Enterprise
Fund, EA Technology ºi Linklaters Miculiti & Asociaþii, în
vederea privatizãrii Societãþii Comerciale de Distribuþie a
Gazelor Naturale ”Distrigaz SudÒ Ñ S.A. Bucureºti ºi
Societãþii Comerciale de Distribuþie a Gazelor Naturale
”Distrigaz NordÒ Ñ S.A. Târgu Mureº, ale cãrui principale
prevederi sunt cuprinse în anexa*) care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ (1) Cheltuielile legate de plata componentei
fixe a onorariului pentru consultanþii internaþionali vor fi asigurate din fonduri PHARE, cele legate de plata componentei

variabile a onorariului, aferentã plãþii din valoarea totalã a
tranzacþiei de care beneficiazã Societatea Comercialã de
Distribuþie a Gazelor Naturale ”Distrigaz SudÒ Ñ S.A.
Bucureºti ºi Societatea Comercialã de Distribuþie a Gazelor
Naturale ”Distrigaz NordÒ Ñ S.A. Târgu Mureº, cheltuielile
pentru plata unor firme de avocaturã angajate de Ministerul
Economiei ºi Comerþului, prin Oficiul Participaþiilor Statului
ºi Privatizãrii în Industrie, precum ºi cele pentru pregãtirea
ºi realizarea privatizãrii Societãþii Comerciale de Distribuþie
a Gazelor Naturale ”Distrigaz SudÒ Ñ S.A. Bucureºti ºi
Societãþii Comerciale de Distribuþie a Gazelor Naturale
”Distrigaz NordÒ Ñ S.A. Târgu Mureº vor fi suportate de
cãtre Societatea Comercialã de Distribuþie a Gazelor
Naturale ”Distrigaz SudÒ Ñ S.A. Bucureºti ºi Societatea
Comercialã de Distribuþie a Gazelor Naturale ”Distrigaz

*) Anexa se comunicã Ministerului Economiei ºi Comerþului.
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NordÒ Ñ S.A. Târgu Mureº, care vor dispune plata acestora la termenele stabilite, în baza confirmãrii de cãtre
Oficiul Participaþiilor Statului ºi Privatizãrii în Industrie a
îndeplinirii obligaþiilor asumate prin contractele încheiate în
acest sens.
(2) Societãþile comerciale de distribuþie a gazelor naturale ”Distrigaz SudÒ Ñ S.A. Bucureºti ºi ”Distrigaz NordÒ Ñ
S.A. Târgu Mureº asigurã ºi garanteazã în totalitate sursele de finanþare a cheltuielilor care cad în sarcina lor ºi
care se plãtesc conform contractelor încheiate de Ministerul
Economiei ºi Comerþului Ñ Oficiul Participaþiilor Statului ºi
Privatizãrii în Industrie.

15

(3) Prin cheltuieli se înþelege sumele prevãzute la
alin. (1), precum ºi eventualele penalitãþi ºi despãgubiri
datorate conform clauzelor contractuale.
Art. 3. Ñ Alin. 3 ºi 4 ale pct. 5 din anexa nr. 1
”Mandat privind realizarea strategiei de privatizare a unor
societãþi comerciale aflate în portofoliul Ministerului
Industriei ºi ResurselorÒ la
Hotãrârea Guvernului
nr. 556/2002 pentru aprobarea mandatului privind realizarea
strategiei de privatizare a unor societãþi comerciale aflate
în portofoliul Ministerului Industriei ºi Resurselor, publicatã
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 405 din
12 iunie 2002, se abrogã.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
p. Ministrul economiei ºi comerþului,
Mihai Berinde,
secretar de stat
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucureºti, 14 august 2003.
Nr. 905.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcþii
aflate în administrarea Ministerului Administraþiei ºi Internelor
În temeiul art. 107 din Constituþie, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã ºi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, precum ºi al art. 2 din Ordonanþa Guvernului nr. 112/2000
pentru reglementarea procesului de scoatere din funcþiune, casare ºi valorificare a activelor corporale care alcãtuiesc
domeniul public al statului ºi al unitãþilor administrativ-teritoriale, aprobatã prin Legea nr. 246/2001,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã trecerea din domeniul public al
statului în domeniul privat al statului ºi în administrarea
Ministerului Administraþiei ºi Internelor a trei construcþii
situate în municipiul Cãlãraºi, Str. Independenþei nr. 2-4,
judeþul Cãlãraºi, identificate potrivit anexei care face parte
integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2. Ñ Trecerea în domeniul privat al statului se va
face în vederea scoaterii din funcþiune ºi a desfiinþãrii
construcþiilor menþionate la art. 1.
Art. 3. Ñ Dupã scoaterea din funcþiune ºi demolarea
construcþiilor, Ministerul Administraþiei ºi Internelor îºi va
actualiza în mod corespunzãtor datele din evidenþa cantitativ valoricã.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul administraþiei ºi internelor,
Ioan Rus
p. Ministrul delegat pentru administraþia publicã,
Ion Cãlin,
secretar de stat
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucureºti, 14 august 2003.
Nr. 906.
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ANEXÃ
DATELE DE IDENTIFICARE

a construcþiilor care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului
ºi în administrarea Ministerului Administraþiei ºi Internelor
Adresa imobilelor

Municipiul Cãlãraºi,
Str. Independeþei nr. 2Ñ4,
judeþul Cãlãraºi

Persoana juridicã
care administreazã imobilele

Ministerul de Interne

Caracteristicile imobilelor
care trec în domeniul prival al statului

Numãrul
de inventar
M.F.P.

Pavilion padoc porci (T)
Suprafaþa construitã = 228 m2
Suprafaþa desfãºuratã = 228 m2
Anul construirii: 1985
Valoarea contabilã = 196.880.000 lei
Pavilion padoc porci (T1)
Suprafaþa construitã = 126 m2
Suprafaþa desfãºuratã = 126 m2
Anul construirii: 1985
Valoarea contabilã = 160.550.000 lei
Castel apã (U)
Suprafaþa construitã = 20 m2
Înãlþimea = 33,5 m
Anul construirii: 1945
Valoarea contabilã = 96.880.000 lei

101.134
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