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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind repartizarea sumei de 224,0 miliarde lei pentru asigurarea cheltuielilor de personal
ale unit„˛ilor de Ónv„˛„m‚nt preuniversitar de stat, potrivit prevederilor Ordonan˛ei Guvernului
nr. 91/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 12 din Ordonan˛a Guvernului nr. 91/2004 cu
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004,
Guvernul Rom‚niei

adopt„ prezenta hot„r‚re.

Art. 1. — (1) Se aprob„ repartizarea sumelor defalcate
din taxa pe valoarea ad„ugat„ pentru bugetele locale pe
anul 2004, Ón cuantum de 224,0 miliarde lei, potrivit anexei
care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
(2) Suma prev„zut„ la alin. (1) se utilizeaz„ pentru
finan˛area cheltuielilor de personal ale unit„˛ilor de
Ónv„˛„m‚nt preuniversitar de stat.
(3) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea
ad„ugat„ prev„zute la alin. (1) pe comune, ora∫e, municipii
∫i sectoarele municipiului Bucure∫ti se face de c„tre

consiliul jude˛ean ∫i, respectiv, de Consiliul General al
Municipiului Bucure∫ti, prin hot„r‚re ∫i cu asisten˛a tehnic„
de specialitate a direc˛iei generale a finan˛elor publice ∫i a
inspectoratului ∫colar jude˛ean, respectiv al municipiului
Bucure∫ti.
Art. 2. — Utilizarea sumei prev„zute la art. 1 se face de
c„tre ordonatorii principali de credite, potrivit dispozi˛iilor legale.
Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón bugetul de stat pe
anul 2004.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
Ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii,
Alexandru Athanasiu
Ministru de stat, ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Marian Florian S„niu˛„
Ministrul delegat pentru administra˛ia public„,
Gheorghe Emacu
p. Ministrul finan˛elor publice,
Maria Manolescu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 10 noiembrie 2004.
Nr. 1.909.
ANEX√
S I T U A fi I A

sumelor defalcate din taxa pe valoarea ad„ugat„, repartizate pe jude˛e ∫i municipiul Bucure∫ti,
pentru finan˛area cheltuielilor de personal din institu˛iile de Ónv„˛„m‚nt preuniversitar de stat
pe anul 2004
Nr.
crt.

Suma
— milioane lei —

T O T A L:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Alba
Arad
Arge∫
Bihor
Bistri˛a-N„s„ud
Boto∫ani
Buz„u
Cara∫-Severin
C„l„ra∫i
Cluj
Covasna
D‚mbovi˛a
Dolj

224.000
4.000
8.000
2.000
13.000
3.000
3.000
2.000
7.000
5.000
13.000
2.000
6.000
12.000
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Nr.
crt.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Suma
— milioane lei —

Gorj
Hunedoara
Ialomi˛a
Ia∫i
Ilfov
Maramure∫
Mehedin˛i
Mure∫
Neam˛
Prahova
Sibiu
Suceava
Timi∫
Vaslui
V‚lcea
Vrancea
Municipiul Bucure∫ti

3.000
5.000
4.000
5.000
3.000
3.000
5.000
8.000
10.000
8.000
6.000
10.000
8.000
10.000
3.000
3.000
50.000
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 Bac„u
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. — Se aprob„ suplimentarea sumelor defalcate
din impozitul pe venit pentru bugetele locale pe anul 2004
cu suma de 465 milioane lei pentru jude˛ul Bac„u, din
Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2004, ∫i alocarea
acesteia bugetului propriu al unit„˛ilor administrativ-teritoriale

prev„zute Ón anexa care face parte integrant„ din prezenta
hot„r‚re.
Art. 2. — Utilizarea sumei prev„zute la art. 1 se face de
c„tre ordonatorii principali 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„:
Ministru de stat, ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Marian Florian S„niu˛„
Ministrul delegat pentru administra˛ia public„,
Gheorghe Emacu
p. Ministrul finan˛elor publice,
Maria Manolescu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 10 noiembrie 2004.
Nr. 1.910.
ANEX√
S I T U A fi I A

sumelor repartizate pe unit„˛i administrativ-teritoriale pentru asigurarea unor cheltuieli
ale autorit„˛ilor administra˛iei publice locale din jude˛ul Bac„u
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.

Unitatea
administrativ-teritorial„

Suma
(lei)

Letea Veche
Parava
Orbeni
Valea Seac„

75.000.000
70.000.000
260.000.000
60.000.000

T O T A L:

465.000.000
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii ∫i Cultelor din Fondul de rezerv„ bugetar„
la dispozi˛ia Guvernului pe anul 2004, pentru continuarea lucr„rilor de construc˛ie
la Orfelinatul de copii îSf‚ntul Ierarh Leonte — M„n„stirea Bogdana“
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
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 3 miliarde lei
din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului
pe anul 2004, pentru continuarea lucr„rilor de construc˛ie
la Orfelinatul de copii îSf‚ntul Ierarh Leonte —
M„n„stirea Bogdana“ 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.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
p. Ministrul culturii ∫i cultelor,
Lauren˛iu T„nase,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
Maria Manolescu,
secretar de stat

Bucure∫ti, 10 noiembrie 2004.
Nr. 1.912.
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 finan˛elor publice
nr. 500/2002, 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 bugetului
Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor din Fondul de
rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón
bugetul de stat pe anul 2004, la capitolul 57.01
îŒnv„˛„m‚nt“, titlul 34 îSubven˛ii“, pentru Institutul Na˛ional
de Administra˛ie, cu suma de 16 miliarde lei.

(2) Din suma prev„zut„ la alin. (1) se achit„ ∫i
contribu˛ia anual„ la Institutul European de Administra˛ie
Public„ Ón valoare de 1,25 miliarde lei.
Art. 2. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului
de stat ∫i Ón volumul ∫i structura bugetului Ministerului
Administra˛iei ∫i Internelor pe anul 2004.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE

Bucure∫ti, 10 noiembrie 2004.
Nr. 1.913.

Contrasemneaz„:
Ministru de stat, ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Marian Florian S„niu˛„
Ministrul delegat pentru administra˛ia public„,
Gheorghe Emacu
p. Ministrul finan˛elor publice,
Maria Manolescu,
secretar de stat
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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
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 15.000 euro pentru decontarea tratamentului chirurgical
efectuat Ón Germania de c„tre domnul Pilat Vasile, Ón
v‚rst„ de 69 de ani, cu domiciliul Ón Bucure∫ti, str. Naum
R‚mniceanu nr. 2/4, sectorul 1.
(2) Contravaloarea Ón lei a sumei prev„zute la alin. (1)
se suport„ 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.

(3) Suma aprobat„ va fi transferat„ de c„tre Direc˛ia
pentru Dialog, Familie ∫i Solidaritate Social„ a Municipiului
Bucure∫ti Direc˛iei de S„n„tate Public„ a Municipiului
Bucure∫ti, la solicitarea acesteia.
Art. 2. — Fundamentarea sumei solicitate ∫i justificarea
celei utilizate pentru efectuarea tratamentului chirurgical Ón
str„in„tate revin Ministerului S„n„t„˛ii, prin Direc˛ia de
S„n„tate Public„ a Municipiului Bucure∫ti, 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,
Doru-Claudiu Frunzulic„,
secretar de stat
p. Ministrul s„n„t„˛ii,
Cristian Celea,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
Maria Manolescu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 10 noiembrie 2004.
Nr. 1.914.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii 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, ∫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
Educa˛iei ∫i Cercet„rii din Fondul de rezerv„ bugetar„ la
dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul
2004, cu suma de 3.808.000 mii lei, la capitolul 57.01
îŒnv„˛„m‚nt“, titlul 70 îCheltuieli de capital“.

Art. 2. — Se autorizeaz„ Ministerul Finan˛elor Publice
s„ introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón structura
bugetului de stat ∫i Ón volumul ∫i structura bugetului
Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii pe anul 2004.
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Art. 3. — 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 educa˛iei ∫i cercet„rii,
Alexandru Athanasiu
p. Ministrul finan˛elor publice,
Maria Manolescu,
secretar de stat

Bucure∫ti, 10 noiembrie 2004.
Nr. 1.915.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului
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 ∫i complet„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„ suplimentarea bugetului Ministerului
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului din Fondul de
rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón
bugetul de stat pe anul 2004, cu suma de 93.494.550 mii
lei, din care cu suma de 3.510.101 mii lei la capitolul
63.01 îServicii ∫i dezvoltare public„ ∫i locuin˛e“ ∫i cu suma
de 89.984.449 mii lei la capitolul 68.01 îTransporturi ∫i
comunica˛ii“, conform situa˛iei din anexa care face parte
integrant„ prin prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — Se autorizeaz„ Ministerul Finan˛elor Publice,
la propunerea ordonatorului principal de credite, s„
introduc„ modific„rile prev„zute la art. 1 Ón structura

bugetului de stat ∫i Ón volumul ∫i structura bugetului
Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului pe
anul 2004.
Art. 3. — Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i
Turismului r„spunde de modul de utilizare, Ón conformitate
cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prevederilor
prezentei hot„r‚ri.
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„:
p. Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Traian Panait,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
Maria Manolescu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 10 noiembrie 2004.
Nr. 1.916.
ANEX√
S I T U A fi I E

privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului
din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului pe anul 2004
— mii lei —
Nr.
crt.

Explica˛ia

TOTAL Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului

1.

2.

Capitolul 63.01 — îServicii ∫i dezvoltare public„ ∫i locuin˛e“
Cheltuieli curente
Transferuri
— Transferuri consolidabile
Capitolul 68.01 — îTransporturi ∫i comunica˛ii“

Suma

93.494.550
3.510.101
3.510.101
3.510.101
3.510.101
89.984.449
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— mii lei —
Nr.
crt.

Explica˛ia

2a)

Subcapitolul 68.01.02 — îAvia˛ie civil„“
Cheltuieli curente
Transferuri
— Transferuri neconsolidabile
Cheltuieli de capital
— Investi˛ii ale regiilor autonome, societ„˛ilor ∫i
∫i societ„˛ilor comerciale cu capital majoritar de
Subcapitolul 68.01.03 — îNaviga˛ie civil„“
Cheltuieli curente
Subven˛ii
— Subven˛ii de la buget pentru institu˛ii publice
Cheltuieli de capital
— Investi˛ii ale regiilor autonome, societ„˛ilor ∫i
∫i societ„˛ilor comerciale cu capital majoritar de
Subcapitolul 68.01.05 — îDrumuri ∫i poduri“
Cheltuieli curente
Transferuri
— Transferuri neconsolidabile
Subcapitolul 68.01.06 — îTransport feroviar“
Cheltuieli de capital
— Investi˛ii ale regiilor autonome, societ„˛ilor ∫i
∫i societ„˛ilor comerciale cu capital majoritar de

2b)

2c)

2d)

ACTE
ALE

Suma

ALE

ORGANELOR

A D M I N I S T R A fi I E I

5.984.449
5.000.000
5.000.000
5.000.000
984.449
companiilor na˛ionale
stat

companiilor na˛ionale
stat

companiilor na˛ionale
stat

DE

984.449
24.000.000
9.000.000
9.000.000
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SPECIALITATE

PUBLICE

CENTRALE

MINISTERUL ECONOMIEI ™I COMERfiULUI

ORDIN
privind instituirea procedurii de administrare special„ ∫i de supraveghere financiar„
la Societatea Comercial„ Filiala îUzina Mecanic„ Cugir“ — S.A.
Œn temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele m„suri pentru accelerarea privatiz„rii,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón temeiul prevederilor art. 180 din Normele metodologice de aplicare a Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 88/1997 privind privatizarea societ„˛ilor comerciale, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i ale Legii nr. 137/2002
privind unele m„suri pentru accelerarea privatiz„rii, aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 577/2002, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 434 din 21 iunie 2002, cu complet„rile ulterioare,
Ón conformitate cu prevederile Hot„r‚rii Guvernului nr. 881/2004 pentru aprobarea Strategiei de privatizare a unor
societ„˛i comerciale aflate Ón portofoliul Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului, pentru anul 2004 ∫i Lista nr. 6 privind
societ„˛ile comerciale filiale ale Companiei Na˛ionale îRomarm“ — S.A. oferite la privatizare de Compania Na˛ional„
îRomarm“ — S.A. sub coordonarea Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului prin Oficiul Participa˛iilor Statului ∫i Privatiz„rii Ón
Industrie, publicat„ Ón data de 21 iunie 2004 Ón cotidienele îAdev„rul“, îZiarul Financiar“ ∫i îBursa“,
Ón temeiul prevederilor Hot„r‚rii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
Economiei ∫i Comer˛ului, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare,
Ón vederea stabilirii modului de administrare ∫i gestionare, precum ∫i a m„surilor ce trebuie luate pentru
accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercial„ Filiala îUzina Mecanic„ Cugir“ — S.A. din cadrul
Companiei Na˛ionale îRomarm“ — S.A.,
ministrul de stat, ministrul economiei ∫i comer˛ului, emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se instituie procedura de administrare
special„ ∫i de supraveghere financiar„ Ón perioada de
privatizare la Societatea Comercial„ Filiala îUzina Mecanic„
Cugir“ — S.A. din cadrul Companiei Na˛ionale îRomarm“ —
S.A., denumit„ Ón continuare societate comercial„, cu sediul
Ón localitatea Cugir, str. 21 Decembrie 1989 nr. 1,

Ónmatriculat„ la oficiul registrului comer˛ului sub
nr. J/01/40/1999, Óncep‚nd cu data public„rii prezentului
ordin Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
Art. 2. — (1) Pe durata administr„rii speciale ∫i a
supravegherii financiare Ón perioada de privatizare
administratorul special are atribu˛iile stabilite prin mandatul
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special acordat prin ordin de ministrul de stat, ministrul
economiei ∫i comer˛ului.
(2) Con˛inutul mandatului special prev„zut la alin. (1) va
cuprinde, Ón principal, dar f„r„ a se limita la acestea,
urm„toarele atribu˛ii:
a) luarea unor m„suri de administrare, gestionare ∫i
supraveghere a societ„˛ii comerciale, cu accent pe:
— convocarea adun„rii generale a ac˛ionarilor ori de
c‚te ori este necesar;
— situa˛ia Óndeplinirii principalilor indicatori economicofinanciari ∫i de performan˛„;
— identificarea unor active neutilizate care pot fi
transferate/v‚ndute;
— inventarierea datoriilor societ„˛ii comerciale, precum
∫i a pl„˛ilor restante, Ón structura lor;
— inventarierea crean˛elor pe care societatea
comercial„ le are de recuperat;
— cunoa∫terea situa˛iei litigiilor care greveaz„ asupra
societ„˛ii comerciale;
— inventarierea activelor posibil a fi revendicate;
b) Óntocmirea unui grafic Ómpreun„ cu societatea
comercial„ pentru Óndeplinirea de c„tre aceasta a obliga˛iei
de a efectua toate pl„˛ile c„tre creditorii bugetari, furnizorii
de utilit„˛i, al˛i furnizori, creditorii financiari ∫i al˛i creditori,
inclusiv pentru institu˛iile publice implicate, Ón scopul
reducerii gradului de Óndatorare;
c) notificarea tuturor creditorilor bugetari, Ón sensul
instituirii procedurii de administrare special„ ∫i de
supraveghere financiar„ Ón perioada de privatizare ∫i, pe
cale de consecin˛„, ace∫tia vor ridica toate sarcinile care
greveaz„ asupra activelor societ„˛ii comerciale care

urmeaz„ a fi v‚ndute, externalizate sau transferate, Ón
scopul cre∫terii atractivit„˛ii la privatizare;
d) notificarea tuturor creditorilor bugetari, Ón sensul
instituirii procedurii de administrare special„ ∫i de
supraveghere financiar„ Ón perioada de privatizare ∫i, pe
cale de consecin˛„, ace∫tia vor suspenda, p‚n„ la
transferul dreptului de proprietate asupra ac˛iunilor,
aplicarea oric„rei m„suri de executare silit„ Ónceput„
asupra societ„˛ii comerciale ∫i nu vor face nici un demers
pentru instituirea unor noi astfel de m„suri. Acelea∫i
dispozi˛ii sunt aplicabile ∫i institu˛iei publice implicate, dac„
are calitatea de creditor;
e) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului
Finan˛elor Publice, pentru bugetul de stat, pentru bugetul
asigur„rilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale,
precum ∫i ale autorit„˛ilor administra˛iei publice locale,
pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obliga˛ii
bugetare pentru datoriile bugetare conform prevederilor
legale specifice Ón vigoare, aplicabile societ„˛ilor comerciale
Ón perioada de privatizare;
f) solicitarea furnizorilor de servicii pentru Óntocmirea
graficelor de ree∫alonare a datoriilor restante, respectarea
acestora ∫i efectuarea pl„˛ilor facturilor curente;
g) respectarea disciplinei economico-financiare prin
luarea unor m„suri pentru Ónt„rirea acesteia.
Art. 3. — Procedura de administrare special„ ∫i de
supraveghere financiar„ Ón perioada de privatizare
Ónceteaz„ la data transferului dreptului de proprietate
asupra ac˛iunilor Ón situa˛ia privatiz„rii societ„˛ii comerciale
sau la data stabilit„ prin ordin al ministrului de stat,
ministrul economiei ∫i comer˛ului.

Ministru de stat, ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Dan Ioan Popescu
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