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ORDONANÞE ªI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ
pentru modificarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea
de produse lactate ºi de panificaþie pentru elevii din clasele IÑIV din învãþãmântul de stat
În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituþie,
Guvernul României adoptã prezenta ordonanþã de urgenþã.
Art. I. Ñ Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate ºi de

panificaþie pentru elevii din clasele IÑIV din învãþãmântul
de stat, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,

2

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 600/25.VIII.2003

nr. 631 din 26 august 2002, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 16/2003, se modificã dupã cum
urmeazã:
1. Titlul ordonanþei de urgenþã va avea urmãtorul
cuprins:
”ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ
privind acordarea de produse lactate ºi de panificaþie
pentru elevii din clasele IÑIV din învãþãmântul de stat,
precum ºi pentru copiii preºcolari din grãdiniþele de stat
cu program normal de 4 oreÒ
2. Alineatul (1 1 ) al articolului 1 va avea urmãtorul
cuprins:
”(11) Începând cu luna septembrie 2003, se acordã gratuit pentru copiii din învãþãmântul preºcolar de stat, cu program normal de 4 ore, produse lactate ºi de panificaþie în
limita unei valori zilnice de 7.000 lei/copil, în condiþiile
alin. (1) ºi prezenþei la program.Ò
3. Alineatul (2) al articolului 1 va avea urmãtorul
cuprins:
”(2) Limitele valorii zilnice pentru un elev, respectiv pentru un preºcolar, prevãzute la alin. (1) ºi, respectiv, la
alin. (11), se actualizeazã prin hotãrâre a Guvernului, în
funcþie de evoluþia preþurilor ºi tarifelor.Ò
4. Articolul 3 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 3. Ñ (1) Sumele aferente acordãrii drepturilor
prevãzute la art. 1 se suportã din bugetele locale ale
judeþelor, sectoarelor municipiului Bucureºti ºi, respectiv, ale
comunelor, oraºelor ºi municipiilor, dupã caz.
(2) Pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonanþe de
urgenþã vor fi acordate sume defalcate din unele venituri
ale bugetului de stat pentru bugetele locale.
(3) Sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de
stat cãre bugetele locale se repartizeazã pe unitãþi administrativ-teritoriale prin hotãrâre a consiliului judeþean sau a
Consiliului General al Municipiului Bucureºti, dupã caz, cu
asistenþa tehnicã de specialitate a inspectoratului ºcolar
judeþean, respectiv a Inspectoratului ªcolar al Municipiului
Bucureºti.Ò
5. Articolul 4 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 4. Ñ (1) Produsele lactate ºi de panificaþie, transportul ºi distribuþia acestora la unitãþile de învãþãmânt se
contracteazã de cãtre consiliile judeþene, consiliile locale ale

sectoarelor municipiului Bucureºti, respectiv ale comunelor,
oraºelor ºi municipiilor, dupã caz, cu asistenþa inspectoratelor ºcolare judeþene, respectiv a Inspectoratului ªcolar al
Municipiului Bucureºti, cu respectarea dispoziþiilor legale în
vigoare.
(2) Atribuirea contractelor de furnizare pentru produse
lactate ºi de panificaþie se face fie prin procedura de
licitaþie electronicã organizatã la nivel judeþean, respectiv la
nivelul sectoarelor municipiului Bucureºti, fie prin aplicarea
prevederilor Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 60/2001 privind achiziþiile publice, aprobatã cu modificãri
ºi completãri prin Legea nr. 212/2002, atunci când procedurile sunt organizate la nivelul comunelor, oraºelor ºi
municipiilor.
(3) Plata produselor ºi a serviciilor contractate se efectueazã, la solicitarea furnizorilor, pe baza documentelor de
recepþie calitativã ºi cantitativã, întocmite de unitãþile de
învãþãmânt ºi aprobate de preºedinþii consiliilor judeþene ºi
de primarii sectoarelor municipiului Bucureºti, respectiv de
primarii comunelor, oraºelor ºi municipiilor, dupã caz.Ò
6. Alineatele (1) ºi (3) ale articolului 6 vor avea
urmãtorul cuprins:
”Art. 6. Ñ (1) Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei ordonanþe de urgenþã se constituie la nivelul
judeþelor ºi al municipiului Bucureºti o comisie alcãtuitã din:
prefect, preºedintele consiliului judeþean, primarii sectoarelor municipiului Bucureºti, respectiv ai comunelor, oraºelor
ºi municipiilor, dupã caz, inspectorul general al inspectoratului ºcolar, directorul general al direcþiei de sãnãtate
publicã, directorul executiv al direcþiei generale a finanþelor
publice ºi directorul executiv al oficiului judeþean pentru protecþia consumatorilor ºi, respectiv, al municipiului Bucureºti.
............................................................................................
(3) Ordonatorii principali de credite pentru efectuarea
plãþilor cãtre furnizori sunt preºedinþii consiliilor judeþene,
primarii sectoarelor municipiului Bucureºti ºi, respectiv, primarii comunelor, oraºelor ºi municipiilor, dupã caz.Ò
Art. II. Ñ Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 96/2002, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea
nr. 16/2003, cu modificãrile aduse prin prezenta ordonanþã
de urgenþã, va fi republicatã dupã aprobarea acesteia de
cãtre Parlament, dându-se textelor o nouã numerotare.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
p. Ministrul administraþiei ºi internelor,
Alexandru Fãrcaº,
secretar de stat
Ministru delegat pentru administraþia publicã,
Gabriel Oprea
Ministrul muncii, solidaritãþii sociale ºi familiei,
Elena Dumitru
Ministrul educaþiei, cercetãrii ºi tineretului,
Alexandru Athanasiu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 14 august 2003.
Nr. 70.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea la Bucureºti, în perioada 27 august Ñ
2 septembrie 2003, a reuniunii anuale a ambasadorilor ºi consulilor generali ai României
în strãinãtate
În temeiul art. 107 din Constituþie,
Guvernul României adoptã urmãtoarea hotãrâre:
Art. 1. Ñ Se aprobã organizarea la Bucureºti, în perioada 27 august Ñ 2 septembrie 2003, la Centrul
Internaþional de Conferinþe al Parlamentului României ºi la
Clubul Diplomatic, a reuniunii anuale a ambasadorilor ºi
consulilor generali ai României în strãinãtate.
Art. 2. Ñ Cheltuielile aferente organizãrii reuniunii

prevãzute la art. 1, în sumã totalã de 1.019.800.000 lei, se
suportã din bugetul Ministerului Afacerilor Externe, de la
capitolul ”Autoritãþi publiceÒ, titlul ”Cheltuieli materiale ºi
serviciiÒ, cu respectarea prevederilor legale, conform devizului de cheltuieli prevãzut în anexa*) care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
p. Ministrul afacerilor externe,
Cristian Diaconescu,
secretar de stat
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucureºti, 14 august 2003.
nr. 929.
*) Anexa se comunicã Ministerului Afacerilor Externe.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea articolului 3 din Hotãrârea Guvernului nr. 886/2003 privind aprobarea
participãrii României în anul 2003 la Programul comunitar privind stimularea dezvoltãrii ºi utilizãrii
conþinutului digital european în reþelele globale ºi promovarea diversitãþii lingvistice în Societatea
Informaþionalã (e-Content), precum ºi plata contribuþiei financiare aferente participãrii
în anul 2003 la acest program
În temeiul art. 107 din Constituþie,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Articolul 3 din Hotãrârea Guvernului
nr. 886/2003 privind aprobarea participãrii României în
anul 2003 la Programul comunitar privind stimularea dezvoltãrii ºi utilizãrii conþinutului digital european în reþelele
globale ºi promovarea diversitãþii lingvistice în Societatea
Informaþionalã (e-Content), precum ºi plata contribuþiei
financiare aferente participãrii în anul 2003 la acest program, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 574 din 11 august 2003, se modificã ºi va avea
urmãtorul cuprins:

”Art. 3. Ñ Suma prevãzutã la art. 2 se suportã din
bugetul Ministerului Comunicaþiilor ºi Tehnologiei Informaþiei
pe anul 2003 ºi din fonduri alocate în acest scop prin
Programul naþional PHARE, astfel:
a) echivalentul în lei al sumei de 107.924 euro din
bugetul Ministerului Comunicaþiilor ºi Tehnologiei Informaþiei
pe anul 2003, capitolul 68.01 ÇTransporturi ºi comunicaþiiÈ,
titlul 38 ÇTransferuriÈ;
b) echivalentul în lei al sumei de 60.076 euro din fonduri PHARE.Ò

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
p. Ministrul comunicaþiilor ºi tehnologiei informaþiei,
Adriana Þicãu,
secretar de stat
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 14 august 2003.
Nr. 930.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind eliberarea domnului Mondea Cornel
din funcþia de prefect al judeþului Dolj
În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) din Constituþia României ºi în
baza dispoziþiilor art. 130 alin. (3) din Legea administraþiei publice locale
nr. 215/2001, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Domnul Mondea Cornel se elibereazã din funcþia de
prefect al judeþului Dolj.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul administraþiei ºi internelor,
Ioan Rus
Ministru delegat
pentru administraþia publicã,
Gabriel Oprea

Bucureºti, 22 august 2003.
Nr. 953.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind numirea domnului Cãlin Ion
în funcþia de prefect al judeþului Dolj
În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) din Constituþia României ºi în
baza dispoziþiilor art. 130 alin. (3) din Legea administraþiei publice locale
nr. 215/2001, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Domnul Cãlin Ion se numeºte în funcþia de prefect al
judeþului Dolj.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul administraþiei ºi internelor,
Ioan Rus
Ministru delegat
pentru administraþia publicã,
Gabriel Oprea

Bucureºti, 22 august 2003.
Nr. 954.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind eliberarea domnului Bãlan Gheorghe
din funcþia de prefect al judeþului Caraº-Severin
În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) din Constituþia României ºi în
baza dispoziþiilor art. 130 alin. (3) din Legea administraþiei publice locale
nr. 215/2001, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Domnul Bãlan Gheorghe se elibereazã din funcþia de
prefect al judeþului Caraº-Severin.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul administraþiei ºi internelor,
Ioan Rus
Ministru delegat
pentru administraþia publicã,
Gabriel Oprea

Bucureºti, 22 august 2003.
Nr. 955.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind numirea domnului Barbu Enache
în funcþia de prefect al judeþului Caraº-Severin
În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) din Constituþia României ºi în
baza dispoziþiilor art. 130 alin. (3) din Legea administraþiei publice locale
nr. 215/2001, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Domnul Barbu Enache se numeºte în funcþia de prefect
al judeþului Caraº-Severin.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul administraþiei ºi internelor,
Ioan Rus
Ministru delegat
pentru administraþia publicã,
Gabriel Oprea

Bucureºti, 22 august 2003.
Nr. 956.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind eliberarea domnului Pruteanu Vasile
din funcþia de prefect al judeþului Neamþ
În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) din Constituþia României ºi în
baza dispoziþiilor art. 130 alin. (3) din Legea administraþiei publice locale
nr. 215/2001, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Domnul Pruteanu Vasile se elibereazã din funcþia de
prefect al judeþului Neamþ.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul administraþiei ºi internelor,
Ioan Rus
Ministru delegat
pentru administraþia publicã,
Gabriel Oprea

Bucureºti, 22 august 2003.
Nr. 957.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind numirea domnului Munteanu Ioan
în funcþia de prefect al judeþului Neamþ
În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) din Constituþia României ºi în
baza dispoziþiilor art. 130 alin. (3) din Legea administraþiei publice locale
nr. 215/2001, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Domnul Munteanu Ioan se numeºte în funcþia de
prefect al judeþului Neamþ.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul administraþiei ºi internelor,
Ioan Rus
Ministru delegat
pentru administraþia publicã,
Gabriel Oprea
Bucureºti, 22 august 2003.
Nr. 958.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind eliberarea domnului Bechiº Liviu
din funcþia de prefect al judeþului Maramureº
În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) din Constituþia României ºi în
baza dispoziþiilor art. 130 alin. (3) din Legea administraþiei publice locale
nr. 215/2001, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Domnul Bechiº Liviu se elibereazã din funcþia de prefect al judeþului Maramureº.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul administraþiei ºi internelor,
Ioan Rus
Ministru delegat
pentru administraþia publicã,
Gabriel Oprea

Bucureºti, 22 august 2003.
Nr. 959.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind numirea domnului Buda Ioan
în funcþia de prefect al judeþului Maramureº
În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) din Constituþia României ºi în
baza dispoziþiilor art. 130 alin. (3) din Legea administraþiei publice locale
nr. 215/2001, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Domnul Buda Ioan se numeºte în funcþia de prefect al
judeþului Maramureº.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul administraþiei ºi internelor,
Ioan Rus
Ministru delegat
pentru administraþia publicã,
Gabriel Oprea

Bucureºti, 22 august 2003.
Nr. 960.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind eliberarea, la cerere, a domnului Rus Ioan
din funcþia de prefect al judeþului Alba
În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) din Constituþia României ºi în
baza dispoziþiilor art. 130 alin. (3) din Legea administraþiei publice locale
nr. 215/2001, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Domnul Rus Ioan se elibereazã, la cerere, din funcþia
de prefect al judeþului Alba.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul administraþiei ºi internelor,
Ioan Rus
Ministru delegat
pentru administraþia publicã,
Gabriel Oprea
Bucureºti, 22 august 2003.
Nr. 961.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind numirea domnului Sârbu Mugurel Liviu
în funcþia de prefect al judeþului Alba
În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) din Constituþia României ºi în
baza dispoziþiilor art. 130 alin. (3) din Legea administraþiei publice locale
nr. 215/2001, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Domnul Sârbu Mugurel Liviu se numeºte în funcþia de
prefect al judeþului Alba.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul administraþiei ºi internelor,
Ioan Rus
Ministru delegat
pentru administraþia publicã,
Gabriel Oprea
Bucureºti, 22 august 2003.
Nr. 962.
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