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SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
SENATUL

HOTÃRÂRE
privind bugetul de venituri ºi cheltuieli al Senatului pe anul 2004
În temeiul prevederilor art. 61 alin. (1) ºi ale art. 64 din Constituþia României, precum ºi ale art. 32 alin. (1) lit. j)
ºi ale art. 201 alin. (1) din Regulamentul Senatului, republicat,
Senatul adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ (1) Bugetul de venituri ºi cheltuieli al
Senatului, pe anul 2004, finanþat din resurse de la bugetul
de stat, se stabileºte la suma de 680.000.000 mii lei, din
care:
a) Cheltuieli curente,
638.000.000 mii lei
din care:

Ñ cheltuieli de personal

454.126.590 mii lei

Ñ cheltuieli materiale ºi servicii

179.173.410 mii lei

Ñ transferuri
b) Cheltuieli de capital

4.700.000 mii lei
42.000.000 mii lei

2

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 764/30.X.2003

(2) Detalierea cheltuielilor pe structura clasificaþiei bugetului de stat se prezintã în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2. Ñ Bugetul Senatului, adoptat prin prezenta
hotãrâre, va fi inclus în proiectul bugetului de stat pe
anul 2004.

Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 27 octombrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2)
din Constituþia României.
PREªEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU
Bucureºti, 27 octombrie 2003.
Nr. 18.

ANEXÃ

Buget de venituri ºi cheltuieli pe anul 2004
Ñ mii lei Ð
Denumirea indicatorilor

Cod

Buget 2004

1

2

3

680.000.000

CHELTUIELI Ñ TOTAL Ñ
1. CHELTUIELI CURENTE

01

638.000.000

A. CHELTUIELI DE PERSONAL

02

454.126.590

Cheltuieli cu salariile
Contribuþii pentru asigurãri sociale de stat
Cheltuieli pentru constituirea fondului ºi plata ajutorului de ºomaj
Contribuþii pentru asigurãrile sociale de sãnãtate
Deplasãri, detaºãri, transferãri,
din care:
Ñ deplasãri, detaºãri, transferãri în þarã
Ñ deplasãri în strãinãtate

10
11
12
13
14

227.460.315
51.178.602
6.824.000
15.922.000
152.741.673

14.01
14.02

112.741.673
40.000.000

B. CHELTUIELI MATERIALE ªI SERVICII

20

179.173.410

Cheltuieli pentru întreþinere ºi gospodãrie
Materiale ºi prestãri servicii cu caracter funcþional
Obiecte de inventar ºi echipament
Reparaþii curente
Reparaþii capitale
Cãrþi ºi publicaþii
Alte cheltuieli
Fondul preºedintelui

24
25
26
27
28
29
30
32

99.485.272
18.765.000
3.782.125
5.825.000
200.000
6.500.000
42.816.013
1.800.000

C. TRANSFERURI

38

4.700.000

Transferuri neconsolidabile

40

4.700.000

2. CHELTUIELI DE CAPITAL

70

42.000.000

Investiþii ale instituþiilor publice

72

42.000.000

Cod capitol

Denumire capitol

Numãrul maxim de personal
ce se finanþeazã în anul 2004

51.01

AUTORITÃÞI PUBLICE
din care: SENATORI

1.094
140
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ACTE

ALE

BÃNCII

NAÞIONALE

A

3

ROMÂNIEI

BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind prelungirea activitãþii de administrare specialã la Cooperativa de credit
”CetãþuiaÒ Luncaviþa
În baza analizei Raportului de administrare specialã nr. 135 din 22 septembrie 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 desfãºurate la Cooperativa de credit ”CetãþuiaÒ Luncaviþa în perioada 8 augustÑ22 septembrie
2003, din care nu rezultã premisele redresãrii în totalitate, din punct de vedere financiar, 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 timp 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 J 36/105/1993.
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, 22 octombrie 2003.
Nr. 45.

BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind retragerea autorizaþiei de funcþionare a Cooperativei de credit ”CarasulÒ Reºiþa
Având în vedere constatãrile înscrise în Raportul de administrare specialã nr. 652 din 12 septembrie 2003 cu privire la starea financiarã a Cooperativei de credit ”CarasulÒ Reºiþa 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 desfãºurate la Cooperativa de credit ”CarasulÒ Reºiþa în perioada 4 august Ñ
12 septembrie 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. 0174 din data de 23 septembrie 2002 a Cooperativei
de credit ”CarasulÒ Reºiþa, cu sediul în municipiul Reºiþa,
Str. Pãcii nr. 2, sc. 2, ap. 1, judeþul Caraº-Severin, cod
unic de înregistrare 7746270, numãr de ordine în registrul
comerþului J 11/440/1995 având în vedere motivele anexate
la prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Prezenta hotãrâre va fi transmisã Cooperativei
de credit ”CarasulÒ Reºiþa 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, 22 octombrie 2003.
Nr. 46.
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Motivele care au stat la baza retragerii autorizaþiei de
funcþionare a Cooperativei de credit ”CarasulÒ Reºiþa,
judeþul Caraº-Severin:
Ñ nivelul fondurilor proprii se situeazã sub limita de
100.000 mii lei instituitã de art. 8 alin. (1) din Normele
Bãncii Naþionale a României nr. 13/2002 privind capitalul
minim al organizaþiilor cooperatiste de credit ºi capitalul
agregat minim al reþelelor cooperatiste de credit, acesta
înregistrând la data de 12 septembrie 2003 un nivel negativ de Ð 305.060 mii lei;
Ñ nivelul indicatorului de solvabilitate se situeazã sub
limitele instituite de art. 4 din Normele Bãncii Naþionale a
României nr. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al
instituþiilor de credit, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, acesta înregistrând la data de 12 septembrie 2003
un nivel negativ de Ð 33,88%;
Ñ pierderea înregistratã de cooperativa de credit se
menþine la un nivel ridicat (Ð507 mil. lei la data de
12 septembrie 2003), nivel ridicat determinat în principal de
înregistrarea pe cheltuieli a provizioanelor specifice de risc
de credit ºi de dobândã.

Ñ din analiza Raportului de administrare specialã
nr. 652 din 12 septembrie 2003 cu privire la starea financiarã a Cooperativei de credit ”CarasulÒ Reºiþa ºi la posibilitatea redresãrii situaþiei acesteia din punct de vedere al
siguranþei financiare nu reies elemente care sã ateste
redresarea din punct de vedere financiar a cooperativei de
credit ºi încadrarea acesteia în parametrii de supraveghere
prudenþialã stabiliþi prin Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 97/2000 privind organizaþiile cooperatiste de credit,
aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 200/2002, ºi prin
reglementãrile Bãncii Naþionale a României.
Din datele prezentate în Raportul de administrare specialã nr. 652 din 12 septembrie 2003 cu privire la starea
financiarã a Cooperativei de credit ”CarasulÒ Reºiþa ºi la
posibilitatea redresãrii situaþiei acesteia din punct de vedere
al siguranþei financiare, întocmit de administratorul special
Dumitrescu Radu, nu reies elemente care sã conducã la
prelungirea perioadei de administrare specialã sau la
încetarea mãsurii de administrare specialã la Cooperativa
de credit ”CarasulÒ Reºiþa, judeþul Caraº-Severin.

BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind retragerea autorizaþiei de funcþionare a Cooperativei de credit ”UnireaÒ Alba Iulia
Având în vedere constatãrile înscrise în Raportul de administrare specialã nr. 151 din 15 septembrie 2003 cu privire la starea financiarã a Cooperativei de credit ”UnireaÒ Alba Iulia 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 ”UnireaÒ Alba Iulia în perioada 4 augustÑ
12 septembrie 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. 0012 din data de 23 septembrie 2002 a Cooperativei
de credit ”UnireaÒ Alba Iulia, cu sediul în municipiul Alba
Iulia, str. Marcus Aurelius nr. 28, judeþul Alba, cod unic de
înregistrare 1759557, numãr de ordine în registrul
comerþului J 01/1050/1994, având în vedere motivele
anexate la prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Prezenta hotãrâre va fi transmisã Cooperativei
de credit ”UnireaÒ Alba Iulia 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, 22 octombrie 2003.
Nr. 48.

Motivele care au stat la baza retragerii autorizaþiei de
funcþionare a Cooperativei de credit ”UnireaÒ Alba Iulia,
judeþul Alba:
Ñ nivelul fondurilor proprii se situeazã sub limita de
100.000 mii lei instituitã de art. 8 alin. (1) din Normele
Bãncii Naþionale a României nr. 13/2002 privind capitalul
minim al organizaþiilor cooperatiste de credit ºi capitalul
agregat minim al reþelelor cooperatiste de credit, acesta

înregistrând la data de 12 septembrie 2003 un nivel negativ de Ð1.218.682 mii lei;
Ñ nivelul indicatorului de solvabilitate se situeazã sub
limitele instituite de art. 4 din Normele Bãncii Naþionale a
României nr. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al
instituþiilor de credit, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, acesta înregistrând la data de 12 septembrie 2003
un nivel negativ de Ð170,30%;
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Ñ cooperativa de credit înregistreazã deficit de rezervã
de 233.398 mii lei, deficit aferent perioadei 24 iulieÑ
23 august 2003, nerespectându-se astfel prevederile art. 6
din Regulamentul Bãncii Naþionale a României nr. 6/2002
privid regimul rezervelor minime obligatorii, cu completãrile
ulterioare;
Ñ pierderea înregistratã de cooperativa de credit se
menþine la un nivel ridicat (Ð1.143.620 mii lei la 12 septembrie 2003), nivel ridicat determinat, în principal, de înregistrarea pe cheltuieli a provizioanelor specifice de risc de
credit ºi de dobândã, precum ºi a amortizãrii mijloacelor
fixe ºi a veniturilor încasate în avans;
Ñ din analiza Raportului de administrare specialã
nr. 151 din 15 septembrie 2003 cu privire la starea financiarã a Cooperativei de credit ”UnireaÒ Alba Iulia ºi la posibilitatea redresãrii situaþiei acesteia din punct de vedere al
siguranþei financiare, nu reies elemente care sã ateste
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redresarea din punct de vedere financiar a cooperativei de
credit ºi încadrarea acesteia în parametrii de supraveghere
prudenþialã stabiliþi prin Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 97/2000 privind organizaþiile cooperatiste de credit,
aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 200/2002, ºi prin
reglementãrile Bãncii Naþionale a României.
Din datele prezentate în Raportul de administrare specialã nr. 151 din 15 septembrie 2003 cu privire la starea
financiarã a Cooperativei de credit ”UnireaÒ Alba Iulia ºi la
posibilitatea redresãrii situaþiei acesteia din punct de vedere
al siguranþei financiare, întocmit de administratorul special
Tiplea Augustin, nu reies elemente care sã conducã la
prelungirea perioadei de administrare specialã sau la încetarea mãsurii de administrare specialã la Cooperativa de
credit ”UnireaÒ Alba Iulia, judeþul Alba.

BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind retragerea autorizaþiei de funcþionare a Cooperativei de credit ”CâmpiaÒ Budeºti
Având în vedere constatãrile înscrise în Raportul de administrare specialã nr. 380 din 15 septembrie 2003 cu privire la starea financiarã a Cooperativei de credit ”CâmpiaÒ Budeºti 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 desfãºurate la Cooperativa de credit ”CâmpiaÒ Budeºti în perioada 4 augustÑ
12 septembrie 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. 0077 din data de 23 septembrie 2002 a Cooperativei
de credit ”CâmpiaÒ Budeºti, cu sediul în comuna Budeºti,
Str. Principalã nr. 266, judeþul Bistriþa-Nãsãud, cod unic de
înregistrare 3095463, numãr de ordine în registrul
comerþului J 06/906/1992, având în vedere motivele anexate la prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Prezenta hotãrâre va fi transmisã Cooperativei
de credit ”CâmpiaÒ Budeºti 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, 22 octombrie 2003.
Nr. 50.
Motivele care au stat la baza retragerii autorizaþiei de
funcþionare a Cooperativei de credit ”CâmpiaÒ Budeºti,
judeþul Bistriþa-Nãsãud:
Ñ nivelul fondurilor proprii se situeazã sub limita de
100.000 mii lei instituitã de art. 8 alin. (1) din Normele
Bãncii Naþionale a României nr. 13/2002 privind capitalul
minim al organizaþiilor cooperatiste de credit ºi capitalul
agregat minim al reþelelor cooperatiste de credit, acesta
înregistrând la data de 12 septembrie 2003 un nivel negativ de Ð117.517 mii lei;
Ñ nivelul indicatorului de solvabilitate se situeazã sub
limitele instituite de art. 4 din Normele Bãncii Naþionale a
României nr. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al
instituþiilor de credit, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,

acesta înregistrând la data de 12 septembrie 2003 un nivel
negativ de Ð13,87%;
Ñ pierderea înregistratã de cooperativa de credit se
menþine la un nivel ridicat (Ð425.265 mii lei la data de
12 septembrie 2003), nivel ridicat determinat în principal de
înregistrarea pe cheltuieli a provizioanelor specifice de risc
de credit ºi de dobândã;
Ñ din analiza Raportului de administrare specialã
nr. 380 din 15 septembrie 2003 cu privire la starea financiarã a Cooperativei de credit ”CâmpiaÒ Budeºti ºi la posibilitatea redresãrii situaþiei acesteia din punct de vedere al
siguranþei financiare nu reies elemente care sã ateste
redresarea din punct de vedere financiar a cooperativei de
credit ºi încadrarea acesteia în parametrii de supraveghere
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prudenþialã stabiliþi prin Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 97/2000 privind organizaþiile cooperatiste de credit,
aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 200/2002, ºi prin
reglementãrile Bãncii Naþionale a României.
Din datele prezentate în Raportul de administrare specialã nr. 380 din 15 septembrie 2003 cu privire la starea
financiarã a Cooperativei de credit ”CâmpiaÒ Budeºti ºi la

posibilitatea redresãrii situaþiei acesteia din punct de vedere
al siguranþei financiare, întocmit de administratorul special
Tabãrã Nicolae, nu reies elemente care sã conducã la prelungirea perioadei de administrare specialã sau la încetarea mãsurii de administrare specialã la Cooperativa de
credit ”CâmpiaÒ Budeºti, judeþul Bistriþa-Nãsãud.

BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind retragerea autorizaþiei de funcþionare a Cooperativei de credit ”ÎnfrãþireaÒ Ciocãneºti
Având în vedere constatãrile înscrise în Raportul de administrare specialã nr. 485 din 12 septembrie 2003 cu privire la starea financiarã a Cooperativei de credit ”ÎnfrãþireaÒ Ciocãneºti 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 desfãºurate la Cooperativa de credit ”ÎnfrãþireaÒ Ciocãneºti în perioada 4 augustÑ
12 septembrie 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. 0160 din data de 23 septembrie 2002 a Cooperativei
de credit ”ÎnfrãþireaÒ Ciocãneºti, cu sediul în comuna
Ciocãneºti, judeþul Cãlãraºi, cod unic de înregistrare
1925510, numãr de ordine în registrul comerþului
J 51/831/1992, având în vedere motivele anexate la prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Prezenta hotãrâre va fi transmisã Cooperativei
de credit ”ÎnfrãþireaÒ Ciocãneºti 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, 22 octombrie 2003.
Nr. 51.

Motivele care au stat la baza retragerii autorizaþiei de
funcþionare a Cooperativei de credit ”ÎnfrãþireaÒ
Ciocãneºti, judeþul Cãlãraºi:
Ñ nivelul fondurilor proprii se situeazã sub limita de
100.000 mii lei instituitã de art. 8 alin. (1) din Normele
Bãncii Naþionale a României nr. 13/2002 privind capitalul
minim al organizaþiilor cooperatiste de credit ºi capitalul
agregat minim al reþelelor cooperatiste de credit, acesta
înregistrând la data de 12 septembrie 2003 un nivel negativ de Ð764.891 mii lei;
Ñ nivelul indicatorului de solvabilitate se situeazã sub
limitele instituite de art. 4 din Normele Bãncii Naþionale a
României nr. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al
instituþiilor de credit, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, acesta înregistrând la data de 12 septembrie 2003
un nivel negativ de Ð34,58%;
Ñ pierderea înregistratã de cooperativa de credit se
menþine la un nivel ridicat (Ð1.321.034 mii lei la data de
12 septembrie 2003), nivel ridicat determinat în principal de
înregistrarea pe cheltuieli a provizioanelor specifice de risc
de credit ºi de dobândã în valoare de 1.112.263 mii lei,
respectiv o pierdere din activitatea de exploatare în valoare
de 208.771 mii lei.

Ñ din analiza Raportului de administrare specialã
nr. 485 din 12 septembrie 2003 cu privire la starea financiarã a Cooperativei de credit ”ÎnfrãþireaÒ Ciocãneºti ºi la
posibilitatea redresãrii situaþiei acesteia din punct de vedere
al siguranþei financiare nu reies elemente care sã ateste
redresarea din punct de vedere financiar a cooperativei de
credit ºi încadrarea acesteia în parametrii de supraveghere
prudenþialã stabiliþi prin Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 97/2000 privind organizaþiile cooperatiste de credit, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 200/2002, ºi prin reglementãrile Bãncii Naþionale a României.
Din datele prezentate în Raportul de administrare specialã nr. 485 din 12 septembrie 2003 cu privire la starea
financiarã a Cooperativei de credit ”ÎnfrãþireaÒ Ciocãneºti ºi
la posibilitatea redresãrii situaþiei acesteia din punct de
vedere al siguranþei financiare, întocmit de administratorul
special Munteanu Marin, nu reies elemente care sã conducã la prelungirea perioadei de administrare specialã sau
la încetarea mãsurii de administrare specialã la Cooperativa
de credit ”ÎnfrãþireaÒ Ciocãneºti, judeþul Cãlãraºi.
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HOTÃRÂRE
privind retragerea autorizaþiei de funcþionare a Cooperativei
de credit ”Viitorul SãteanuluiÒ Tismana
Având în vedere constatãrile înscrise în Raportul de administrare specialã nr. 298 din 12 septembrie 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 desfãºurate la Cooperativa de credit ”Viitorul SãteanuluiÒ Tismana în
perioada 8 augustÑ22 septembrie 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. 0270 din data de 23 septembrie 2002 a Cooperativei
de credit ”Viitorul SãteanuluiÒ Tismana, cu sediul în satul
Tismana, comuna Tismana, bl. 6, sc. 1, ap. 1, judeþul Gorj,
cod unic de înregistrare 2178552, numãr de ordine în
registrul comerþului J 18/108/1991, având în vedere motivele anexate la prezenta hotãrâre.
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, 22 octombrie 2003.
Nr. 52.

Motivele care au stat la baza retragerii autorizaþiei de
funcþionare a Cooperativei de credit ”Viitorul SãteanuluiÒ
Tismana, judeþul Gorj:
Ñ nivelul fondurilor proprii se situeazã sub limita de
100.000 mii lei instituitã de art. 8 alin. (1) din Normele
Bãncii Naþionale a României nr. 13/2002 privind capitalul
minim al organizaþiilor cooperatiste de credit ºi capitalul
agregat minim al reþelelor cooperatiste de credit, acesta
înregistrând la data de 12 septembrie 2003 un nivel
negativ de Ð120.178 mii lei;
Ñ nivelul indicatorului de solvabilitate se situeazã sub
limitele instituite de art. 4 din Normele Bãncii Naþionale a
României nr. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al
instituþiilor de credit, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, acesta înregistrând la data de 12 septembrie 2003
un nivel negativ de Ð33,38%;
Ñ pierderea înregistratã de cooperativa de credit se
menþine la un nivel ridicat (Ð115.585 mii lei la 12 septembrie 2003), nivel ridicat determinat în principal de
înregistrarea pe cheltuieli a provizioanelor specifice de risc
de credit ºi de dobândã, precum ºi a cheltuielilor cu
lucrãrile ºi serviciile executate de terþi;
Ñ din analiza Raportului de administrare specialã
nr. 298 din 12 septembrie 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 nu reies elemente
care sã ateste redresarea din punct de vedere financiar a
cooperativei de credit ºi încadrarea acesteia în parametrii
de supraveghere prudenþialã stabiliþi prin Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 97/2000 prvind organizaþiile
cooperatiste de credit, aprobatã ºi modificatã prin Legea
nr. 200/2002, ºi prin reglementãrile Bãncii Naþionale a
României.
Din datele prezentate în Raportul de administrare specialã nr. 298 din 12 septembrie 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 Balogh Francisc, nu reies elemente care
sã conducã la prelungirea perioadei de administrare specialã sau la încetarea mãsurii de administrare specialã la
Cooperativa de credit ”Viitorul SãteanuluiÒ Tismana, judeþul
Gorj.
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HOTÃRÂRE
privind retragerea autorizaþiei de funcþionare a Cooperativei de credit
”Cetatea AlmaºuluiÒ Almaºu
Având în vedere constatãrile înscrise în Raportul de administrare specialã nr. 170 din 12 septembrie 2003 cu privire la starea financiarã a Cooperativei de credit ”Cetatea AlmaºuluiÒ Almaºu 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 desfãºurate la Cooperativa de credit ”Cetatea AlmaºuluiÒ Almaºu în perioada
4 augustÑ12 septembrie 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. 0424 din data de 23 septembrie 2002 a Cooperativei
de credit ”Cetatea AlmaºuluiÒ Almaºu, cu sediul în localitatea Almaºu nr. 32, judeþul Sãlaj, cod unic de înregistrare
701565, numãr de ordine în registrul comerþului
J31/38/1991, având în vedere motivele anexate la prezenta
hotãrâre.
Art. 2. Ñ Prezenta hotãrâre va fi transmisã Cooperativei
de credit ”Cetatea AlmaºuluiÒ Almaºu 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, 22 octombrie 2003.
Nr. 53.
Motivele care au stat la baza retragerii autorizaþiei de
funcþionare a Cooperativei de credit ”Cetatea AlmaºuluiÒ,
judeþul Sãlaj:
Ñ nivelul fondurilor proprii se situeazã sub limita de
100.000 mii lei instituitã de art. 8 alin. (1) din Normele
Bãncii Naþionale a României nr. 13/2002 privind capitalul
minim al organizaþiilor cooperatiste de credit ºi capitalul
agregat minim al reþelelor cooperatiste de credit, acesta
înregistrând la data de 12 septembrie 2003 un nivel negativ de Ð363.178 mii lei;
Ñ nivelul indicatorului de solvabilitate se situeazã sub
limitele instituite de art. 4 din Normele Bãncii Naþionale a
României nr. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al
instituþiilor de credit, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, acesta înregistrând la data de 12 septembrie 2003
un nivel negativ de Ð51,28%;
Ñ cooperativa de credit înregistreazã deficit de rezervã
de 103.357 mii lei, deficit aferent perioadei 24 iulieÑ
23 august 2003, nerespectându-se astfel prevederile art. 6
din Regulamentul Bãncii Naþionale a României nr. 6/2002
privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu completãrile
ulterioare;
Ñ pierderea înregistratã de cooperativa de credit se
menþine la un nivel ridicat (Ð223.050 mii lei la data de

12 septembrie 2003), nivel ridicat determinat în principal de
înregistrarea provizioanelor specifice de risc de credit ºi de
dobândã;
Ñ din analiza Raportului de administrare specialã
nr. 170 din 12 septembrie 2003 cu privire la starea financiarã a Cooperativei de credit ”Cetatea AlmaºuluiÒ Almaºu
ºi la posibilitatea redresãrii situaþiei acesteia din punct de
vedere al siguranþei financiare nu reies elemente care sã
ateste redresarea din punct de vedere financiar a cooperativei de credit ºi încadrarea acesteia în parametrii de
supraveghere prudenþialã stabiliþi prin Ordonanþa de urgenþã
a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaþiile cooperatiste
de credit, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 200/2002,
ºi prin reglementãrile Bãncii Naþionale a României.
Din datele prezentate în Raportul de administrare specialã
nr. 170 din 12 septembrie 2003 cu privire la starea financiarã a Cooperativei de credit ”Cetatea AlmaºuluiÒ Almaºu ºi
la posibilitatea redresãrii situaþiei acesteia din punct de
vedere al siguranþei financiare, întocmit de administratorul
special Moisi Florin, nu reies elemente care sã conducã la
prelungirea perioadei de administrare specialã sau la încetarea mãsurii de administrare specialã la Cooperativa de credit
”Cetatea AlmaºuluiÒ Almaºu, judeþul Sãlaj.
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