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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

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„ 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
14.780 euro, pentru efectuarea tratamentului chirurgical Ón
str„in„tate, copilului Tibulc„ Victor, Ón v‚rst„ de 4 ani, domiciliat
Ón municipiul Ia∫i, str. Vasile Lupu nr. 100, jude˛ul Ia∫i.
(2) Suma prev„zut„ la alin. (1) se suport„ din bugetul
de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii Sociale
∫i Familiei, prin Direc˛ia pentru Munc„, Solidaritate Social„
∫i Familie a Jude˛ului Ia∫i, 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 Munc„, Solidaritate Social„ ∫i Familie a Jude˛ului
Ia∫i c„tre Direc˛ia de S„n„tate Public„ a Jude˛ului Ia∫i, 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 Jude˛ului Ia∫i, 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„:
Ministrul s„n„t„˛ii,
Ovidiu BrÓnzan
p. Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Valentin Mocanu,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucure∫ti, 9 decembrie 2004.
Nr. 2.216.
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 M„n„stirea îBr‚ncoveanu“
din localitatea S‚mb„ta de Sus, jude˛ul Bra∫ov, din cadrul Arhiepiscopiei Sibiului
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. 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,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului
Ministerului Culturii ∫i Cultelor, la capitolul 59.01 îCultur„,
religie ∫i ac˛iuni privind activitatea sportiv„ ∫i de tineret“,
titlul îTransferuri“, cu suma de 1 miliard lei, din Fondul
de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului pe anul
2004, pentru M„n„stirea îBr‚ncoveanu“ din localitatea

S‚mb„ta de Sus, jude˛ul Bra∫ov, din cadrul Arhiepiscopiei
Sibiului.
Art. 2. — 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 Ministerului Culturii ∫i
Cultelor pe anul 2004.
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Art. 3. — Ministerul Culturii ∫i Cultelor ∫i organele
abilitate de lege vor controla modul de utilizare a sumelor

alocate potrivit prevederilor prezentei
conformitate cu prevederile legale.

hot„r‚ri,

Ón

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
Ministrul culturii ∫i cultelor,
R„zvan Theodorescu
p. Ministrul finan˛elor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucure∫ti, 9 decembrie 2004.
Nr. 2.221.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind aprobarea categoriilor de cheltuieli ∫i a obiectivelor pentru Ónl„turarea efectelor
calamit„˛ilor naturale produse de inunda˛ii Óntre anii 1996—2004 Ón jude˛ul Arad
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (4) ∫i (5) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, al art. 25 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al art. 21 alin. (3) din Ordonan˛a Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe anul 2004, aprobat„ prin Legea nr. 478/2004,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Se aprob„ suplimentarea bugetului
Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor din Fondul de
interven˛ie la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de
stat pe anul 2004, cu suma de 4 miliarde lei, la capitolul
îMediu ∫i ape“, titlul îCheltuieli de capital“, pentru majorarea
cheltuielilor prev„zute Ón bugetul de stat pe anul 2004.
(2) Fondurile prev„zute la alin. (1) se utilizeaz„ pentru
Ónl„turarea efectelor calamit„˛ilor naturale produse de
inunda˛ii pe valea Milova, valea Somoni˛a, valea B‚rzava ∫i
r‚ul Mure∫, care necesit„ lucr„ri urgente de refacere,
conform anexei care face parte integrant„ din prezenta
hot„r‚re.
Art. 2. — Elaborarea documenta˛iei tehnico-economice ∫i
execu˛ia lucr„rilor se contracteaz„ de c„tre Administra˛ia
Na˛ional„ îApele Rom‚ne“, institu˛ie public„ de interes
na˛ional aflat„ Ón coordonarea Ministerului Mediului ∫i
Gospod„ririi Apelor, cu respectarea prevederilor Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 60/2001 privind achizi˛iile
publice, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea

nr. 212/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
aplicabile Ón situa˛ie de for˛„ major„.
Art. 3. — (1) P‚n„ la aprobarea documenta˛iei tehnicoeconomice prev„zute la art. 2, potrivit legii, se aprob„
deschiderea finan˛„rii ∫i Ónceperea execu˛iei lucr„rilor pe
baz„ de liste de lucr„ri estimate cantitativ ∫i valoric.
(2) Decontarea lucr„rilor executate se va face pe baza
situa˛iilor de lucr„ri Ónsu∫ite de beneficiar.
Art. 4. — Pentru asigurarea fondurilor necesare finan˛„rii
lucr„rilor prev„zute la art. 1 se suplimenteaz„ cu suma de
4 miliarde lei Fondul de interven˛ie la dispozi˛ia Guvernului
din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2004.
Art. 5. — 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 Ministerului Mediului ∫i
Gospod„ririi Apelor pe anul 2004.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
Speran˛a Maria Ianculescu
p. Ministrul de stat, ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Toma Zaharia,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru administra˛ia public„,
Gheorghe Emacu
p. Ministrul finan˛elor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucure∫ti, 9 decembrie 2004.
Nr. 2.222.
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ANEX√
CHELTUIELI ™I OBIECTIVE

pentru Ónl„turarea efectelor calamit„˛ilor naturale produse de inunda˛iile din anii 1996—2004 Ón jude˛ul Arad
Nr.

Denumirea lucr„rii

crt.

1.
2.
3.
4.

Valoare total„

Program 2004

(miliarde lei)

(miliarde lei)

35

1

24
20
30

1
1
1

Regularizare valea Milova Ón satul Milova,
comuna Conop
Regularizare valea Somoni˛a Ón comuna Birchi∫
Regularizare valea B‚rzava Ón comuna B‚rzava
Œndiguire r‚u Mure∫ Ón zona localit„˛ii Bodrog

109

TOTAL:

Capacit„˛i

Amenajare albie —
Consolidare mal —
Amenajare albie —
Regularizare albie —
Œndiguire — 4,00 km
Consolidare mal —

5,00
2,10
5,08
5,50

km
km
km
km

1,00 km
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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 V‚lcea
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, ∫i al art. 21 alin. (3) din Ordonan˛a Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe anul 2004, aprobat„ prin Legea nr. 478/2004,
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 2.500.000 mii lei, pentru jude˛ul V‚lcea, din
Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2004, ∫i alocarea
acesteia bugetelor locale ale unit„˛ilor administrativ-teritoriale
prev„zute Ón anexa care face parte integrant„ din prezenta
hot„r‚re, pentru finan˛area unor obiective de investi˛ii ∫i

pentru asigurarea unor cheltuieli curente ale autorit„˛ilor
administra˛iei publice locale.
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 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
p. Ministrul finan˛elor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucure∫ti, 9 decembrie 2004.
Nr. 2.223.
ANEX√
S I T U A fi I A

sumelor alocate bugetelor locale pentru finan˛area unor obiective de investi˛ii ∫i pentru asigurarea
unor cheltuieli curente ale autorit„˛ilor administra˛iei publice locale din jude˛ul V‚lcea
Nr.
crt.

Unitatea administrativ-teritorial„

1.
2.

Comuna Alunu
Ora∫ul Horezu

3.

Comuna L„pu∫ata
TOTAL

Destina˛ia

Lucr„ri de investi˛ii la C„minul Cultural
Lucr„ri de finalizare la CT spital ∫i repara˛ii
la Grupul ™colar Bistri˛a-Coste∫ti
Lucr„ri de repara˛ii la sediul prim„riei

Suma
(miliarde lei)

1,00
1,00
0,50
2,50
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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 Mure∫
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, 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 alin. (3) din Ordonan˛a Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe anul 2004, aprobat„ prin Legea nr. 478/2004,
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 1,85 miliarde lei, pentru jude˛ul Mure∫, din
Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2004, ∫i alocarea
acesteia bugetului propriu al comunei S‚npaul, pentru
refacerea podului plutitor, a digului de protec˛ie ∫i a

tronsonului de drum afectat din comuna S‚npaul, jude˛ul
Mure∫.
Art. 2. — Suma prev„zut„ la art. 1 se utilizeaz„ 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 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
p. Ministrul finan˛elor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

Bucure∫ti, 9 decembrie 2004.
Nr. 2.224.

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, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2004,
pentru Biserica îAdormirea Maicii Domnului“, comuna Afuma˛i, jude˛ul Ilfov
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, 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 alin. (3) din Ordonan˛a Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe anul 2004, aprobat„ prin Legea nr. 478/2004,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului Ministerului
Culturii ∫i Cultelor la capitolul 59.01 îCultur„, culte ∫i

ac˛iuni privind activitatea sportiv„ ∫i de tineret“, titlul
îTransferuri“, cu suma de 460.000 mii lei din Fondul de
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rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón
bugetul de stat pe anul 2004, pentru realizarea unor lucr„ri
de construc˛ii ∫i repara˛ii la Biserica îAdormirea Maicii
Domnului“, comuna Afuma˛i, jude˛ul Ilfov.
Art. 2. — 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 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„:
Ministrul culturii ∫i cultelor,
R„zvan Theodorescu
p. Ministrul finan˛elor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucure∫ti, 9 decembrie 2004.
Nr. 2.226.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Cur˛ii de Conturi 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, 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 alin. (3) din Ordonan˛a Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe anul 2004, aprobat„ prin Legea nr. 478/2004,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului Cur˛ii de
Conturi din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia
Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2004, cu
suma de 260 miliarde lei, la capitolul 51.01 îAutorit„˛i
publice“, titlul îCheltuieli de personal“.

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 Cur˛ii
de Conturi pe anul 2004.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
p. Ministrul finan˛elor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

Bucure∫ti, 9 decembrie 2004.
Nr. 2.231.

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 ulterioare, al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu
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modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al art. 21 alin. (3) din Ordonan˛a Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe anul 2004, aprobat„ prin Legea nr. 478/2004,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului Ministerului
Transpoturilor, 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 17.000.000 mii
lei, la capitolul 68.01 îTransporturi ∫i comunica˛ii“,
subcapitolul 68.01.02 îAvia˛ie civil„“, titlul îCheltuieli de
capital“, Ón vederea acoperirii ratelor de leasing la
aeronavele achizi˛ionate de ™coala Superioar„ de Avia˛ie
Civil„.

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 sumei alocate potrivit prevederilor
prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
p. Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Traian Panait,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucure∫ti, 9 decembrie 2004.
Nr. 2.238.

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 Tulcea
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 ∫i complet„rile ulterioare, al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004
nr. 507/2003 ∫i al art. 21 alin. (3) din Ordonan˛a Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe
anul 2004, aprobat„ prin Legea nr. 478/2004,
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 1,8 miliarde lei, din Fondul de rezerv„
bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de
stat pe anul 2004, ∫i alocarea acesteia bugetului propriu al
jude˛ului Tulcea, Ón vederea realiz„rii unor obiective de
investi˛ii.

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„:
p. Ministrul de stat, ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Toma Zaharia,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru administra˛ia public„,
Gheorghe Emacu
p. Ministrul finan˛elor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucure∫ti, 9 decembrie 2004.
Nr. 2.239.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
A L E A D M I N I S T R A fi I E I P U B L I C E C E N T R A L E
MINISTERUL AGRICULTURII, P√DURILOR ™I DEZVOLT√RII RURALE

ORDIN
pentru modificarea anexelor nr. 2—5 la Ordinul ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor
nr. 193/2002 privind reactualizarea delimit„rii fondului cinegetic al Rom‚niei
Ón fonduri de v‚n„toare, cu modific„rile ulterioare
Œn conformitate cu prevederile art. 3 ∫i 47 din Legea fondului cinegetic ∫i a protec˛iei v‚natului nr. 103/1996,
republicat„,
Ón temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) pct. II.2 ∫i ale art. 9 alin. (6) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 409/2004 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale,
v„z‚nd Referatul de aprobare nr. 28.396 din 7 decembrie 2004,
ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale emite urm„torul ordin:
Art. I. — (1) Fondurile de v‚n„toare nr. 12 Pl„i∫or ∫i
nr. 13 Corbi din jude˛ul Arge∫ se rearondeaz„, prin
deta∫area unei suprafe˛e de 588 ha din fondul de
v‚n„toare nr. 13 Corbi ∫i includerea acesteia Ón fondul de
v‚n„toare nr. 12 Pl„i∫or.
(2) Œn urma rearond„rii prev„zute la alin. (1), anexele
nr. 2—4, pentru jude˛ul Arge∫, la Ordinul ministrului
agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor nr. 193/2002 privind
reactualizarea delimit„rii fondului cinegetic al Rom‚niei Ón
fonduri de v‚n„toare, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 317 din 14 mai 2002, cu
modific„rile ulterioare, se Ónlocuiesc cu anexele nr. 2—4,
pentru jude˛ul Arge∫, care fac parte integrant„ din prezentul
ordin.
Art. II. — Œn urma rearond„rii prin prezentul ordin, anexa
nr. 5 la Ordinul ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i
p„durilor nr. 193/2002, cu modific„rile ulterioare, se
Ónlocuie∫te cu anexa nr. 5 la prezentul ordin.
Art. III. — (1) Direc˛ia Teritorial„ de Regim Silvic ∫i de
V‚n„toare Bucure∫ti va Óntocmi, Ón trei exemplare, fi∫ele
fondurilor de v‚n„toare care fac obiectul rearond„rii
prev„zute Ón prezentul ordin, Ón baza schi˛elor, descrierii
detaliate a limitelor ∫i a suprafe˛elor fondurilor de
v‚n„toare, prezentate Ón anexele nr. 2 ∫i 3 la prezentul
ordin, Ón termen de 10 zile de la intrarea Ón vigoare a
acestuia.

(2) C‚te un exemplar al fi∫elor fondurilor de v‚n„toare
Óntocmite potrivit alin. (1) se depune la Biroul de regim
cinegetic din cadrul Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i
Dezvolt„rii Rurale.
Art. IV. — La contractele de gestionare existente pentru
fondurile de v‚n„toare nr. 12 Pl„i∫or ∫i nr. 13 Corbi din
jude˛ul Arge∫ se vor Óncheia acte adi˛ionale, dup„ caz,
Óntre Direc˛ia Teritorial„ de Regim Silvic ∫i de V‚n„toare
Bucure∫ti ∫i actualii gestionari, respectiv Asocia˛ia
V‚n„torilor ∫i Pescarilor Sportivi îCerbul“ Bucure∫ti ∫i Regia
Na˛ional„ a P„durilor — Romsilva, Ón vederea actualiz„rii
suprafe˛elor ∫i a tarifelor de gestionare.
Art. V. — Biroul de regim cinegetic din cadrul
Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale,
Direc˛ia Teritorial„ de Regim Silvic ∫i de V‚n„toare
Bucure∫ti, Asocia˛ia V‚n„torilor ∫i Pescarilor Sportivi
îCerbul“ Bucure∫ti ∫i Regia Na˛ional„ a P„durilor —
Romsilva aplic„ prevederile prezentului ordin.
Art. VI. — (1) Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.
(2) Anexele nr. 2—4, pentru jude˛ul Arge∫, se comunic„
celor interesa˛i de c„tre Biroul de regim cinegetic din cadrul
Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale, iar
anexa nr. 5 se pune la dispozi˛ia celor interesa˛i, pentru
consultare, de c„tre Biroul de regim cinegetic din Ministerul
Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale.

p. Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Nicolae Istudor,
secretar de stat
Bucure∫ti, 8 decembrie 2004.
Nr. 918.
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