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DECRETE
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru Ónaintarea Ón gradul urm„tor a unui general-locotenent cu trei stele,
acordarea gradului de general de brigad„ cu o stea unui colonel
din Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale ∫i trecerea acestora Ón rezerv„ cu noul grad
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 4
lit. f) pct. 28 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea ∫i func˛ionarea Consiliului Suprem de Ap„rare a fi„rii,
av‚nd Ón vedere propunerile ministrului ap„r„rii na˛ionale ∫i Hot„r‚rea Consiliului Suprem de Ap„rare a fi„rii
nr. S/209 din 27 octombrie 2004,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Pe data de 1 noiembrie 2004 domnul
general-locotenent cu trei stele Ghita∫ Gavril Ioan-Gavril se
Ónainteaz„ Ón gradul de general cu patru stele, iar domnului

colonel Merla Costache Gheorghe i se acord„ gradul de
general de brigad„ cu o stea ∫i se trec Ón rezerv„ cu noul
grad.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Bucure∫ti, 2 noiembrie 2004.
Nr. 878.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru Ónaintarea Ón gradul urm„tor a unor generali (similari)
din Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale ∫i Ministerul Administra˛iei
∫i Internelor
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 4 lit. f) pct. 28 din Legea
nr. 415/2002 privind organizarea ∫i func˛ionarea Consiliului Suprem de
Ap„rare a fi„rii,
av‚nd Ón vedere propunerile ministrului ap„r„rii na˛ionale ∫i ale
ministrului de stat, ministrul administra˛iei ∫i internelor, precum ∫i hot„r‚rile
Consiliului Suprem de Ap„rare a fi„rii nr. 0121 din 7 noiembrie 2003,
nr. S/207 din 22 octombrie 2004 ∫i nr. S/209 din 27 octombrie 2004,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Pe data Ónscris„ Ón dreptul fiec„ruia se Ónainteaz„ Ón
gradul urm„tor persoanele prev„zute Ón anexa la prezentul decret.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Bucure∫ti, 2 noiembrie 2004.
Nr. 879.
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ANEX√

Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale
— domnul general-maior
cu dou„ stele Ioan Marius Sorin
— domnul general
de flotil„ aerian„ Croitoru Ilie Constantin
— domnul contraamiral
de flotil„ Costi ™tefan Ioan-Ghünter
— domnul general
de brigad„ cu o stea Ciupei Roman Ion
— domnul general de brigad„
cu o stea M„ciuc„ Petrache Marin

—

1 noiembrie 2004

— 25 octombrie 2004
— 25 octombrie 2004

Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor
— domnul general de brigad„
cu o stea Gorjan Constantin Ilie

—

1 noiembrie 2004

—

1 noiembrie 2004

— 25 octombrie 2004.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru acordarea gradului de general de brigad„ cu o stea
(similar) unor colonei (similari) din Ministerul Ap„r„rii
Na˛ionale ∫i din Serviciul de Protec˛ie ∫i Paz„
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 4 lit. f) pct. 28 din Legea
nr. 415/2002 privind organizarea ∫i func˛ionarea Consiliului Suprem de
Ap„rare a fi„rii,
av‚nd Ón vedere propunerile ministrului ap„r„rii na˛ionale ∫i ale
directorului Serviciului de Protec˛ie ∫i Paz„, precum ∫i hot„r‚rile Consiliului
Suprem de Ap„rare a fi„rii nr. S/207 din 22 octombrie 2004, nr. S/209 din
27 octombrie 2004 ∫i nr. S/208 din 1 noiembrie 2004,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Pe data men˛ionat„ Ón dreptul fiec„ruia, coloneilor
(similari) prev„zu˛i Ón anex„ li se acord„ gradul de general de brigad„ cu o
stea (similar).
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Bucure∫ti, 2 noiembrie 2004.
Nr. 880.
ANEX√

Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale
— domnul colonel Bu˛„ Mihalea Viorel
— domnul colonel Ion Dumitru Marian
— domnul comandor ™tefan Gheorghe Ion
— domnul colonel Andone Toader Valentin
— domnul colonel Opri∫or Gheorghe Ion

— 25 octombrie 2004
— 25 octombrie 2004
— 25 octombrie 2004
— 1 noiembrie 2004
— 1 noiembrie 2004

Serviciul de Protec˛ie ∫i Paz„
— domnul colonel Toma Vasile Marian
— domnul colonel Badea Lucian Gheorghe

—
—

1 noiembrie 2004
1 noiembrie 2004
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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea scoaterii din func˛iune ∫i demol„rii unor construc˛ii, proprietate privat„ a statului
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ scoaterea din func˛iune ∫i
demolarea unor construc˛ii, proprietate privat„ a statului,
aflate Ón administrarea Regiei Autonome îAdministra˛ia
Patrimoniului Protocolului de Stat“, av‚nd datele de
identificare prev„zute Ón anexa care face parte integrant„
din prezenta hot„r‚re.

Art. 2. — Dup„ scoaterea din func˛iune ∫i demolarea
construc˛iilor prev„zute la art. 1 Regia Autonom„
îAdministra˛ia Patrimoniului Protocolului de Stat“ Ó∫i va
actualiza Ón mod corespunz„tor datele din patrimoniu ∫i din
eviden˛a contabil„.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
Ministrul pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Eugen Bejinariu
Ministrul finan˛elor publice,
Mihai Nicolae T„n„sescu
Bucure∫ti, 28 octombrie 2004.
Nr. 1.818.

ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a construc˛iilor, proprietate privat„ a statului, aflate Ón administrarea Regiei Autonome îAdministra˛ia Patrimoniului
Protocolului de Stat“, pentru care se aprob„ scoaterea din func˛iune ∫i demolarea
Nr.
crt.

Adresa
construc˛iilor

Persoana juridic„
ce administreaz„ construc˛iile

1. Municipiul Bucure∫ti,
bd. Nicolae B„lcescu
nr. 17—19,
sectorul 1

Regia Autonom„
îAdministra˛ia Patrimoniului
Protocolului de Stat“

2. Municipiul Bucure∫ti,
bd. Nicolae B„lcescu
nr. 21, sectorul 1

Regia Autonom„
îAdministra˛ia Patrimoniului
Protocolului de Stat“

Caracteristicile tehnice ale construc˛iilor

Construc˛ie:
— suprafa˛a desf„∫urat„ = 2.097 m2
— suprafa˛a construit„ = 944 m2
— valoarea de inventar = 2.261.337.160 lei
— valoarea amortizat„ = 1.691.685.313 lei
— valoarea r„mas„ = 569.651.847 lei
Construc˛ie:
— suprafa˛a desf„∫urat„ = 6.561 m2
— suprafa˛a construit„ = 825 m2
— valoarea de inventar = 567.351.000 lei
— valoarea amortizat„ = 567.351.000 lei

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind acordarea unui ajutor
Œn temeiul prevederilor art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 1 din Ordonan˛a Guvernului
nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament Ón str„in„tate, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 119/2003, ale
art. 5 alin. (1) lit. h) ∫i alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 118/1999 privind Ónfiin˛area ∫i utilizarea
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Fondului na˛ional de solidaritate, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 366/2001, ∫i ale Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare, aprobat„ cu modific„ri prin Legea
nr. 374/2001, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei

adopt„ prezenta hot„r‚re.

Art. 1. — (1) Se aprob„ acordarea unui ajutor Ón sum„
de 18.000 euro pentru efectuarea tratamentului chirurgical
Ón str„in„tate copilului Ticu Gabriel, Ón v‚rst„ de 1 an ∫i
10 luni, domiciliat Ón municipiul Constan˛a, str. Alexandru
L„pu∫neanu nr. 193, bl. 18, sc. A, ap. 5, jude˛ul
Constan˛a.
(2) Suma prev„zut„ la alin. (1) se suport„ din bugetul
de stat dup„ cum urmeaz„:
— Ministerul S„n„t„˛ii va aloca suma de 5.000 euro;
— Ministerul Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei va
aloca suma de 13.000 euro.
(3) Ajutorul se acord„ Ón lei ∫i se suport„ at‚t din
bugetul Ministerului S„n„t„˛ii, prin Direc˛ia de S„n„tate
Public„ a Jude˛ului Constan˛a, c‚t ∫i din bugetul
Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei, prin
Direc˛ia pentru Dialog, Familie ∫i Solidaritate social„ a

Municipiului Bucure∫ti, la cursul de schimb valutar al B„ncii
Na˛ionale a Rom‚niei din ziua lucr„toare precedent„
efectu„rii deschiderii de credite bugetare.
(4) Suma aprobat„ din bugetul Ministerului Muncii,
Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei pentru efectuarea
tratamentului chirurgical Ón str„in„tate va fi transferat„ de
c„tre Direc˛ia pentru Dialog, Familie ∫i Solidaritate Social„
a Jude˛ului Constan˛a Direc˛iei de S„n„tate Public„ a
Jude˛ului Constan˛a, la solicitarea acesteia.
Art. 2. — Fundamentarea sumei solicitate ∫i justificarea
celei utilizate pentru achitarea integral„ a tratamentului
chirurgical Ón str„in„tate revin Ministerului S„n„t„˛ii, prin
Direc˛ia de S„n„tate Public„ a Jude˛ului Constan˛a, care va
efectua plata ∫i va certifica documentele financiar-contabile
prezentate de furnizorul de servicii medicale din str„in„tate.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
p. Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Valentin Mocanu,
secretar de stat
Ministrul s„n„t„˛ii,
Ovidiu BrÓnzan
Ministrul finan˛elor publice,
Mihai Nicolae T„n„sescu
Bucure∫ti, 4 noiembrie 2004.
Nr. 1.850.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului
din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2004,
pentru Agen˛ia pentru Strategii Guvernamentale
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al art. 21 din Ordonan˛a Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea bugetului
de stat pe anul 2004,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ alocarea de la bugetul de stat a
sumei de 8 miliarde lei pentru organizarea ∫i desf„∫urarea
proiectelor ∫i programelor realizate de Agen˛ia pentru
Strategii Guvernamentale.
Art. 2. — Cu suma prev„zut„ la art. 1 se suplimenteaz„
bugetul Secretariatului General al Guvernului din Fondul de
rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón
bugetul de stat pe anul 2004, pentru Agen˛ia pentru
Strategii Guvernamentale, la capitolul 59.01 îCultur„, religie

∫i ac˛iuni privind activitatea sportiv„ ∫i de tineret“, titlul
îTransferuri“, articolul 40.33 îProiecte de comunicare,
informare public„ ∫i promovarea imaginii ∫i intereselor
rom‚ne∫ti peste hotare“.
Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„, la propunerea ordonatorului principal de credite,
modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului de stat
∫i Ón volumul ∫i structura bugetului Secretariatului General
al Guvernului pe anul 2004.
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Art. 4. — Cu sumele r„mase neutilizate p‚n„ la data
de 10 decembrie 2004, la propunerea ordonatorului

principal de credite, se reÓntrege∫te Fondul de rezerv„
bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
Ministrul pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Eugen Bejinariu
Ministrul finan˛elor publice,
Mihai Nicolae T„n„sescu

Bucure∫ti, 4 noiembrie 2004.
Nr. 1.851.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2004, pentru ora∫ul Predeal, jude˛ul Bra∫ov
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) ∫i (3) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Se aprob„ suplimentarea sumelor
defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale pe
anul 2004 cu suma de 20 miliarde lei pentru jude˛ul
Bra∫ov, din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia
Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2004, ∫i
alocarea acesteia bugetului ora∫ului Predeal, jude˛ul Bra∫ov,
Ón vederea finan˛„rii investi˛iei prev„zute Ón anexa care face
parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
(2) Sumele alocate sunt utilizate pentru finan˛area
lucr„rilor de dezvoltare ∫i modernizare a domeniului pentru
schi din ora∫ul Predeal, jude˛ul Bra∫ov, sta˛iune turistic„ de

interes na˛ional, Ón cadrul Programului na˛ional de
dezvoltare a turismului montan îSuperschi Ón Carpa˛i“, ∫i
pentru desf„∫urarea Campionatului mondial militar de schi
din luna februarie a anului 2005.
Art. 2. — Utilizarea sumei prev„zute la art. 1 se face
de c„tre ordonatorul principal de credite, potrivit dispozi˛iilor
legale.
Art. 3. — Se autorizeaz„ Ministerul Finan˛elor Publice
s„ introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón volumul ∫i Ón
structura bugetului de stat pe anul 2004.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Miron Tudor Mitrea
p. Ministrul de stat, ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Toma Zaharia,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru administra˛ia public„,
Gheorghe Emacu
Ministrul finan˛elor publice,
Mihai Nicolae T„n„sescu

Bucure∫ti, 4 noiembrie 2004.
Nr. 1.852.
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ANEX√
— miliarde lei —
Nr.

Investi˛ia

Suma

1. Instala˛ie de produs z„pad„ artificial„:

20,0

Beneficiarul

crt.

— achizi˛ionare de utilaje ∫i echipamente

Consiliul Local al
Ora∫ului Predeal

— efectuare de lucr„ri de construc˛ii-montaj
20,0

T O T A L:

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor din Fondul de rezerv„
bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2004
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, precum ∫i al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004
nr. 507/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului Ministerului
Administra˛iei ∫i Internelor pe anul 2004, la capitolul
îAutorit„˛i publice“, titlul îCheltuieli materiale ∫i servicii“,
pentru Prefectura Jude˛ului Bra∫ov, cu suma de
800 milioane lei din Fondul de rezerv„ bugetar„ la
dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul
2004, Ón scopul finan˛„rii cheltuielilor necesare pentru
organizarea festivit„˛ilor ocazionate de aniversarea zilei de

15 noiembrie 1987, la Ómplinirea a 17 ani de la mi∫carea
anticomunist„ ce a avut loc Ón municipiul Bra∫ov.
Art. 2. — Utilizarea sumei prev„zute la art. 1 se face de
c„tre ordonatorul principal de credite, potrivit dispozi˛iilor legale.
Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului
de stat ∫i Ón volumul ∫i Ón structura bugetului Ministerului
Administra˛iei ∫i Internelor pe anul 2004.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
p. Ministrul de stat, ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Toma Zaharia,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru administra˛ia public„,
Gheorghe Emacu
Ministrul finan˛elor publice,
Mihai Nicolae T„n„sescu
Bucure∫ti, 4 noiembrie 2004.
Nr. 1.853.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii ∫i Cultelor pe anul 2004 din Fondul de rezerv„
bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului pentru continuarea lucr„rilor la A∫ez„m‚ntul de Asisten˛„
Social„ îSf‚ntul Apostol Andrei“ — F„lticeni, din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei ∫i R„d„u˛ilor
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 3 alin. (1) din Ordonan˛a Guvernului nr. 82/2001
privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unit„˛ile de cult apar˛in‚nd cultelor religioase recunoscute din
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Rom‚nia, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 125/2002, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului Ministerului
Culturii ∫i Cultelor cu suma de 200 milioane lei din Fondul
de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului pe anul 2004
pentru continuarea lucr„rilor la A∫ez„m‚ntul de Asisten˛„
Social„ îSf‚ntul Apostol Andrei“ — F„lticeni, din cadrul
Arhiepiscopiei Sucevei ∫i R„d„u˛ilor.
Art. 2. — Ministerul Finan˛elor Publice va introduce
modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului de stat

∫i Ón volumul ∫i structura bugetului Ministerului Culturii ∫i
Cultelor pe anul 2004.
Art. 3. — Ministerul Culturii ∫i Cultelor ∫i alte organe
abilitate de lege vor controla modul de utilizare, Ón
conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit
prezentei hot„r‚ri.
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Contrasemneaz„:
Ministrul culturii ∫i cultelor,
R„zvan Theodorescu
Ministrul finan˛elor publice,
Mihai Nicolae T„n„sescu
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2004, pentru jude˛ul Gorj
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) ∫i (3) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, precum ∫i al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004
nr. 507/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea sumelor defalcate
din impozitul pe venit pentru bugetele locale pe anul 2004
cu suma de 2 miliarde lei pentru jude˛ul Gorj, din Fondul
de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón
bugetul de stat pe anul 2004, ∫i alocarea acesteia
bugetului propriu al ora∫ului Rovinari, jude˛ul Gorj, Ón

vederea execut„rii repara˛iilor exterioare ∫i interioare la
Spitalul Or„∫enesc Rovinari.
Art. 2. — Utilizarea sumei prev„zute la art. 1 se face de
c„tre ordonatorul principal de credite, potrivit dispozi˛iilor legale.
Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón volumul ∫i Ón
structura bugetului de stat.
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Bucure∫ti, 4 noiembrie 2004.
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Contrasemneaz„:
p. Ministrul de stat, ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Toma Zaharia,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru administra˛ia public„,
Gheorghe Emacu
Ministrul finan˛elor publice,
Mihai Nicolae T„n„sescu
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