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DECRETE
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind Óncetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor
de poli˛ie din 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. 69 alin. (1) lit. b) din Legea
nr. 360/2002 privind Statutul poli˛istului, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului de stat, ministrul administra˛iei
∫i internelor,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Pe data de 30 noiembrie 2004 domnului chestor de
poli˛ie Sult„nescu Gheorghe Ion Ói Ónceteaz„ raporturile de serviciu ca
urmare a pierderii capacit„˛ii de munc„.
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, 15 decembrie 2004.
Nr. 1.154.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigad„ cu o stea
unor colonei din 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 propunerea ministrului de stat, ministrul administra˛iei
∫i internelor, ∫i Hot„r‚rea Consiliului Suprem de Ap„rare a fi„rii nr. 269 din
6 decembrie 2004,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Pe data de 1 decembrie 2004 domnilor colonei Litan
Aurel Aurel ∫i S„l„jan Vasile Vasile-Marin li se acord„ gradul de general de
brigad„ cu o stea.
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, 15 decembrie 2004.
Nr. 1.156.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigad„ cu o stea
unor colonei din Serviciul de Informa˛ii Externe
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 directorului Serviciului de Informa˛ii
Externe, precum ∫i Hot„r‚rea Consiliului Suprem de Ap„rare a fi„rii nr. 272
din 10 decembrie 2004,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Pe data de 3 decembrie 2004 coloneilor prev„zu˛i Ón
anexa*) la prezentul decret li se acord„ gradul de general de brigad„ cu o stea.
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, 15 decembrie 2004.
Nr. 1.158.
*) Anexa se comunic„ numai institu˛iilor interesate.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind supunerea spre aprobare Parlamentului a accept„rii
Codului pentru efectuarea Ón siguran˛„ a transportului
m„rfurilor ∫i persoanelor de c„tre navele de aprovizionare
(Codul OSV), adoptat de Adunarea Organiza˛iei Maritime
Interna˛ionale prin Rezolu˛ia A.863 (20)
la Londra la 27 noiembrie 1997
Œn temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 1 ∫i ale art. 19 alin. (1) lit. a) din
Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
la propunerea Guvernului, potrivit Hot„r‚rii nr. E 479 din 24 noiembrie 2004,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se supune spre aprobare Parlamentului acceptarea
Codului pentru efectuarea Ón siguran˛„ a transportului m„rfurilor ∫i
persoanelor de c„tre navele de aprovizionare (Codul OSV), adoptat de
Adunarea Organiza˛iei Maritime Interna˛ionale prin Rezolu˛ia A.863 (20) la
Londra la 27 noiembrie 1997, ∫i se dispune publicarea prezentului decret Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
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, 15 decembrie 2004.
Nr. 1.165.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a accept„rii
Codului de siguran˛„ pentru nave cu destina˛ie special„
(Codul SPS), adoptat de Adunarea Organiza˛iei Maritime
Interna˛ionale prin Rezolu˛ia A.534 (13) la Londra
la 17 noiembrie 1983, precum ∫i a amendamentelor din 1996
referitoare la acesta
Œn temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 1 ∫i ale art. 19 alin. (1) lit. a) din
Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
la propunerea Guvernului, potrivit Hot„r‚rii nr. E 478 din 24 noiembrie 2004,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se supune spre aprobare Parlamentului acceptarea
Codului de siguran˛„ pentru nave cu destina˛ie special„ (Codul SPS),
adoptat de Adunarea Organiza˛iei Maritime Interna˛ionale prin Rezolu˛ia
A.534 (13) la Londra la 17 noiembrie 1983, precum ∫i a amendamentelor
din 1996 referitoare la acesta ∫i se dispune publicarea prezentului decret Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
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, 15 decembrie 2004.
Nr. 1.166.

O R D O N A N fi E ™ I H O T √ R ¬ R I A L E G U V E R N U L U I R O M ¬ N I E I
GUVERNUL ROM¬NIEI

O R D O N A N fi √ D E U R G E N fi √
privind unele m„suri pentru v‚nzarea de c„tre societ„˛ile comerciale, companiile ∫i societ„˛ile
na˛ionale din sectorul energiei, petrolului, gazelor naturale, resurselor minerale ∫i al industriei
de ap„rare, precum ∫i de c„tre al˛i agen˛i economici din subordinea Ministerului Economiei
∫i Comer˛ului a locuin˛elor pe care ace∫tia le au Ón patrimoniu personalului propriu,
titularilor contractelor de Ónchiriere sau pensionarilor cu ultimul loc de munc„
la ace∫ti agen˛i economici
Av‚nd Ón vedere ac˛iunile de privatizare, restructurare ∫i reorganizare a societ„˛ilor comerciale, companiilor ∫i
societ„˛ilor na˛ionale din sectorul energiei, petrolului, gazelor naturale, resurselor minerale ∫i al industriei de ap„rare,
precum ∫i a altor agen˛i economici din subordinea Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului ∫i num„rul mare de disponibiliz„ri,
se impune luarea unor m„suri imediate Ón vederea reglement„rii situa˛iei locuin˛elor ocupate de personalul propriu, de
titularii contractelor de Ónchiriere sau de pensionarii cu ultimul loc de munc„ la ace∫ti agen˛i economici, care s„ permit„
agen˛ilor economici Ónstr„inarea locuin˛elor acestora.
Œn temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
Art. 1. — Societ„˛ile comerciale, companiile ∫i societ„˛ile
na˛ionale din sectorul energiei, petrolului, gazelor naturale,

resurselor minerale ∫i al industriei de ap„rare, precum ∫i
al˛i agen˛i economici din subordinea Ministerului Economiei
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∫i Comer˛ului, Ón baza aprob„rii de c„tre adunarea
general„ a ac˛ionarilor sau, dup„ caz, a consiliului de
administra˛ie, pot vinde personalului propriu, titularilor
contractelor de Ónchiriere sau pensionarilor cu ultimul loc de
munc„ la ace∫ti agen˛i economici, dup„ caz, locuin˛ele pe
care le au Ón patrimoniu la data intr„rii Ón vigoare a
prezentei ordonan˛e de urgen˛„.
Art. 2. — (1) Titularii contractelor de Ónchiriere pot
cump„ra numai locuin˛a pe care o de˛in Ón baza unui
contract de Ónchiriere valabil Óncheiat.
(2) Se excepteaz„ de la prevederile alin. (1):
a) persoanele a c„ror activitate Ón cadrul societ„˛ilor
prev„zute la art. 1 a Óncetat prin demisie sau din motive
imputabile lor, Ón condi˛iile prev„zute de lege;
b) persoanele care au Ón proprietate Ón aceea∫i
localitate, ele sau so˛ul, so˛ia ori copiii afla˛i Ón Óntre˛inere,
o locuin˛„ proprietate personal„ care Óndepline∫te condi˛iile
minimale prev„zute de Legea locuin˛ei nr. 114/1996,
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
Art. 3. — (1) Locuin˛ele pot fi v‚ndute titularilor de
contract de Ónchiriere cu plata integral„ a valorii locuin˛ei
sau Ón rate. La Óncheierea contractelor de v‚nzarecump„rare cu plata Ón rate se va achita un avans minim
de 15% din valoarea locuin˛ei stabilit„ la data v‚nz„rii.
(2) Ratele lunare pentru achitarea contravalorii
locuin˛elor se e∫aloneaz„ pe o perioad„ de maximum
20 de ani. La cuantumul fiec„rei rate se va aplica o
dob‚nd„ care s„ acopere infla˛ia, la care se adaug„ dou„
procente.
Art. 4. — (1) Pre˛ul de v‚nzare se stabile∫te pe baza
unui raport de evaluare elaborat de persoane fizice sau
juridice autorizate, potrivit legii. Evaluatorii vor fi selec˛iona˛i
conform legisla˛iei Ón vigoare.
(2) Œn pre˛ul de v‚nzare se include ∫i valoarea
terenului/cotei-p„r˛i de teren aferent locuin˛ei, dac„ se
transmite ∫i cota-parte ideal„ din dreptul de proprietate
asupra terenului.
(3) R„spunderea privind corectitudinea stabilirii pre˛ului
de v‚nzare revine exclusiv evaluatorului selectat care a
Óntocmit raportul de evaluare.
Art. 5. — Œn situa˛ia Ón care locuin˛ele nu sunt
cump„rate de chiria∫i Ón termen de un an de la data
intr„rii Ón vigoare a prezentei ordonan˛e de urgen˛„ ∫i au
devenit disponibile ca urmare a eliber„rii acestora, pot fi
v‚ndute conform prevederilor legale Ón vigoare numai dac„
nu pot fi v‚ndute sau Ónchiriate altor angaja˛i ai societ„˛ii,

la cererea acestora adresat„ conducerii societ„˛ii Ón termen
de 30 de zile de la data eliber„rii.
Art. 6. — (1) Locuin˛ele cump„rate cu plata Ón rate Ón
condi˛iile prezentei ordonan˛e de urgen˛„ nu pot fi
Ónstr„inate prin acte Óntre vii p‚n„ la data achit„rii integrale
a pre˛ului.
(2) Locuin˛elor dob‚ndite Ón condi˛iile prezentei
ordonan˛e de urgen˛„ nu li se pot schimba structura ∫i
destina˛ia p‚n„ la achitarea integral„ a pre˛ului, f„r„
autorizarea prealabil„ a consiliului de administra˛ie ∫i cu
informarea adun„rii generale a ac˛ionarilor v‚nz„torului.
(3) Agen˛ii economici prev„zu˛i la art. 1 Ó∫i garanteaz„
Óncasarea pre˛ului prin instituirea unei ipoteci de rang I
asupra locuin˛ei Ón favoarea lor.
Art. 7. — (1) Œn cazul neachit„rii la termenele stabilite
prin contract a ratelor lunare din valoarea locuin˛ei,
cump„r„torul pl„te∫te o penalitate de 15% pe an din
cuantumul ratei/ratelor nepl„tite.
(2) Œn caz de neplat„ a 6 rate scadente de c„tre
cump„r„torul locuin˛ei, conducerea agen˛ilor economici
poate cere executarea silit„ asupra locuin˛ei ∫i evacuarea
de˛in„torului, Ón condi˛iile prezentei ordonan˛e de urgen˛„.
Art. 8. — Sumele Óncasate din v‚nzarea locuin˛elor
urmeaz„ regimul juridic prev„zut la art. 26 alin. (2) din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 88/1997 privind
privatizarea societ„˛ilor comerciale, aprobat„ prin Legea
nr. 44/1998, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, dup„
deducerea cheltuielilor determinate de procesul de evaluare
a locuin˛elor de c„tre persoanele fizice sau juridice
autorizate.
Art. 9. — (1) Prevederile prezentei ordonan˛e de
urgen˛„ se aplic„ ∫i filialelor societ„˛ilor comerciale,
companiilor ∫i societ„˛ilor na˛ionale din sectorul energiei,
petrolului, gazelor, resurselor minerale ∫i al industriei de
ap„rare, precum ∫i ale altor agen˛i economici din
subordinea Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului.
(2) Termenul limit„ de finalizare a opera˛iunilor de
v‚nzare a locuin˛elor este 31 decembrie 2006.
Art. 10. — (1) Œn sensul prezentei ordonan˛e de
urgen˛„, prin locuin˛„ se Ón˛elege ∫i locuin˛a de serviciu.
(2) Prevederile prezentei ordonan˛e de urgen˛„ nu se
aplic„ Ón cazul locuin˛elor sociale, de interven˛ie, de
necesitate, de protocol sau al caselor de vacan˛„.
(3) Se interzice agen˛ilor economici prev„zu˛i la art. 1
s„ mai construiasc„ locuin˛e de serviciu din fonduri publice.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
Ministru de stat, ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Dan Ioan Popescu
Ministrul finan˛elor publice,
Mihai Nicolae T„n„sescu

Bucure∫ti, 9 decembrie 2004.
Nr. 130.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

O R D O N A N fi √ D E U R G E N fi √
privind atribuirea Ón concesiune direct„ Companiei Na˛ionale îAdministra˛ia Porturilor
Maritime“ — S.A. Constan˛a a unui teren aflat Ón proprietatea public„ a statului
∫i Ón administrarea Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului
Situa˛ia extraordinar„ prev„zut„ de art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, o constituie necesitatea
demar„rii de urgen˛„ a execu˛iei, precum ∫i a finaliz„rii obiectivului de investi˛ii îPasarel„ pietonal„ ∫i Port agrement
zona Cazino — Mamaia“ Óntr-un timp c‚t mai scurt, datorit„ importan˛ei deosebite a proiectului impus de numeroasele
beneficii oferite de serviciile atractive din domeniul nautic.
Œn temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
Art. 1. — Se aprob„ atribuirea Ón concesiune direct„,
f„r„ plata redeven˛ei, c„tre Compania Na˛ional„
îAdministra˛ia Porturilor Maritime“ — S.A. Constan˛a a
terenului Ón suprafa˛„ de 10 ha, aflat Ón proprietatea public„
a statului ∫i Ón administrarea Ministerului Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i Turismului, av‚nd datele de identificare
prev„zute Ón anexa care face parte integrant„ din prezenta
ordonan˛„ de urgen˛„.

Art. 2. — Contractul de concesiune se Óncheie, Ón
numele statului, de c„tre Ministerul Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i Turismului, Ón calitate de concedent, cu
Compania Na˛ional„ îAdministra˛ia Porturilor Maritime“ —
S.A. Constan˛a, Ón calitate de concesionar, pentru o
perioad„ de 49 de ani, conform legisla˛iei Ón vigoare.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
p. Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Traian Panait,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Mihai Nicolae T„n„sescu

Bucure∫ti, 9 decembrie 2004.
Nr. 132.

ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului aflat Ón proprietatea public„ a statului ∫i Ón administrarea Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor
∫i Turismului, care se atribuie Ón concesiune direct„ Companiei Na˛ionale îAdministra˛ia Porturilor Maritime“ — S.A.
Constan˛a
Locul
unde este situat
terenul

Persoana juridic„
de la care se
transmite terenul

Sta˛iunea Mamaia,
zona Cazino,
jude˛ul Constan˛a

Statul rom‚n —
Ministerul Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i Turismului

Persoana juridic„
la care se transmite
terenul

Compania Na˛ional„
îAdministra˛ia Porturilor
Maritime“ — S.A.
Constan˛a

Caracteristicile tehnice
ale terenului

— apele maritime interioare,
jude˛ul Constan˛a
— suprafa˛a = 10 ha
— vecini:
• Ón partea de nord, est
∫i sud, Ministerul Mediului
∫i Gospod„ririi Apelor
(apele maritime interioare)
— Ón partea de vest,
Ministerul Mediului
∫i Gospod„ririi Apelor (plaja)

Num„rul de identificare
atribuit de Ministerul
Finan˛elor Publice

— nr. M.F.P.: 63.998
— cod de clasificare:
8.03.04
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GUVERNUL ROM¬NIEI

O R D O N A N fi √ D E U R G E N fi √
pentru modificarea art. 11, precum ∫i pentru prorogarea termenelor prev„zute la art. 9 alin. (1) ∫i (4)
din Legea recuno∫tin˛ei fa˛„ de eroii-martiri ∫i lupt„torii care au contribuit
la victoria Revolu˛iei rom‚ne din decembrie 1989 nr. 341/2004
Pentru a nu bloca activitatea Comisiei parlamentare a revolu˛ionarilor din decembrie 1989, pentru a da
posibilitatea grupurilor parlamentare ca Ón cadrul comisiei s„ numeasc„ ∫i persoane care nu de˛in calitatea de
revolu˛ionar, precum ∫i pentru asigurarea unei obiectivit„˛i sporite Ón procesul de evaluare ∫i avizare a preschimb„rii
certificatelor de revolu˛ionar, este necesar s„ se modifice teza a doua a art. 11 din Legea recuno∫tin˛ei fa˛„ de eroiimartiri ∫i lupt„torii care au contribuit la victoria Revolu˛iei rom‚ne din decembrie 1989 nr. 341/2004, cu complet„rile
ulterioare, pentru ca din comisie s„ fac„ parte, cu prioritate ∫i nu Ón mod exclusiv, persoane care au dob‚ndit unul
dintre titlurile prev„zute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 341/2004.
Œn vederea solu˛ion„rii de c„tre Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolu˛ionarilor din Decembrie 1989 a
num„rului mare de dosare referitoare la preschimbarea certificatelor doveditoare a titlurilor instituite prin art. 3 alin. (1) din
Legea nr. 341/2004, este necesar„ prorogarea de urgen˛„, cu 6 luni, a termenului stabilit prin art. 9 alin. (1) din lege, Ón
consecin˛„ fiind necesar„ ∫i prelungirea Ón mod corespunz„tor a termenului prev„zut la art. 9 alin. (4) din aceea∫i lege,
referitor la valabilitatea certificatelor de revolu˛ionar eliberate potrivit Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri ∫i
acordarea unor drepturi urma∫ilor acestora, r„ni˛ilor, precum ∫i lupt„torilor pentru victoria Revolu˛iei din decembrie 1989,
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
Œn temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
Art. I. — Articolul 11 din Legea recuno∫tin˛ei fa˛„ de
eroii-martiri ∫i lupt„torii care au contribuit la victoria
Revolu˛iei rom‚ne din decembrie 1989 nr. 341/2004,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 654
din 20 iulie 2004, cu complet„rile ulterioare, se modific„ ∫i
va avea urm„torul cuprins:
îArt. 11. — Comisia parlamentar„ pentru controlul
aplic„rii Legii nr. 42/1990 Ó∫i continu„ activitatea, Ón
condi˛iile prezentei legi, sub denumirea «Comisia
parlamentar„ a revolu˛ionarilor din decembrie 1989», care
va aviza propunerile Secretariatului de Stat pentru

Problemele Revolu˛ionarilor din Decembrie 1989 privind
preschimbarea certificatelor, va solu˛iona contesta˛iile
prev„zute la art. 9 alin. (5) ∫i va aviza ini˛iativele legislative
cu referire la Revolu˛ia rom‚n„ din decembrie 1989.
Comisia parlamentar„ a revolu˛ionarilor din decembrie 1989
va avea Ón componen˛„, cu prioritate, parlamentari care au
dob‚ndit una dintre calit„˛ile prev„zute la art. 3 alin. (1).“
Art. II. — Termenele prev„zute la art. 9 alin. (1) ∫i (4)
din Legea nr. 341/2004, cu complet„rile ulterioare, se
prorog„ cu 6 luni.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
Secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru
Problemele Revolu˛ionarilor din Decembrie 1989,
Emilian Vasile Cutean
Ministrul finan˛elor publice,
Mihai Nicolae T„n„sescu

Bucure∫ti, 14 decembrie 2004.
Nr. 133.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind transmiterea cu titlu gratuit a unor active cu caracter social, barajele Loran˛a,
Orvi∫ele ∫i Corbeni, situate Ón jude˛ul Bihor, din domeniul privat al statului ∫i din patrimoniul
Societ„˛ii Comerciale de Producere a Energiei Electrice ∫i Termice îTermoelectrica“ — S.A.
Ón domeniul public al comunelor Brusturi ∫i Derna ∫i Ón administrarea consiliilor locale
ale comunelor Brusturi ∫i Derna, jude˛ul Bihor
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 15 din Legea nr. 137/2002 privind unele m„suri
pentru accelerarea privatiz„rii, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ transmiterea cu titlu gratuit a
barajelor Loran˛a ∫i Orvi∫ele, av‚nd datele de identificare
prev„zute Ón anexa care face parte integrant„ din prezenta
hot„r‚re, din domeniul privat al statului ∫i din patrimoniul

Societ„˛ii
Termice
comunei
Comunei

Comerciale de Producere a Energiei Electrice ∫i
îTermoelectrica“ — S.A. Ón domeniul public al
Brusturi ∫i Ón administrarea Consiliului Local al
Brusturi, jude˛ul Bihor.
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Art. 2. — Se aprob„ transmiterea cu titlu gratuit a
barajului Corbeni, av‚nd datele de identificare prev„zute Ón
anex„, din domeniul privat al statului ∫i din patrimoniul
Societ„˛ii Comerciale de Producere a Energiei Electrice ∫i
Termice îTermoelectrica“ — S.A. Ón domeniul public al
comunei Derna ∫i Ón administrarea Consiliului Local al
Comunei Derna, jude˛ul Bihor.

Art. 3. — Capitalul social al Societ„˛ii Comerciale de
Producere a Energiei Electrice ∫i Termice îTermoelectrica“ —
S.A. se va diminua cu valoarea corespunz„toare activelor
prev„zute la art. 1 ∫i 2.
Art. 4. — Predarea-preluarea activelor prev„zute la
art. 1 ∫i 2 se face pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre
p„r˛ile interesate, la valoarea Ónscris„ Ón contabilitate la
data transmiterii, Ón termen de 60 de zile de la data intr„rii
Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
Ministru de stat, ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Dan Ioan Popescu
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. 2.257.
ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a barajelor Loran˛a, Orvi∫ele ∫i Corbeni care se transmit cu titlu gratuit din domeniul privat al statului
∫i din patrimoniul Societ„˛ii Comerciale de Producere a Energiei Electrice ∫i Termice îTermoelectrica“ — S.A.
Ón domeniul public al comunelor Brusturi ∫i Derna ∫i Ón administrarea consiliilor locale
ale comunelor Brusturi ∫i Derna, jude˛ul Bihor
Denumirea
activului

Se transfer„
Ón domeniul
public

Nr. de
inventar

Descrierea
tehnic„

Valoarea
de
inventar
(lei)

Valoarea r„mas„
de amortizat la
31 decembrie 2003
(lei)

Anul
P.I.F.

1. baraj
Loran˛a

al comunei
Brusturi

260680

—
—
—
—

volumul = 0,783 milioane m3
h = 4 m
lungimea coronamentului = 272 m
golirea de fund: Ø = 1.200 mm

336.665.808

241.976.550

1989

2. baraj
Orvi∫ele

al comunei
Brusturi

260690

—
—
—
—

volumul = 0,960 milioane m3
h = 4 m
lungimea coronamentului = 152 m
golirea de fund: Ø = 1.200 mm

188.133.352

135.219.731

1989

3. baraj
Corbeni

al comunei
Derna

260700

—
—
—
—

volumul = 0,845 milioane m3
h = 4 m
lungimea coronamentului = 439 m
golirea de fund: Ø = 1.200 mm

543.368.712

390.542.988

1989
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