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ORDONANﬁE ™I HOT√R¬RI ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI
GUVERNUL ROM¬NIEI

ORDONANﬁ√ DE URGENﬁ√
pentru modificarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 3/2004 privind finalizarea investi˛iei
îTurn„toria de tuburi de presiune din font„ ductil„“ pe platforma Sidermet C„lan ∫i stabilirea
unor m„suri pentru finalizarea proiectului Donasid C„l„ra∫i
Av‚nd Ón vedere necesitatea sporirii investi˛iilor Ón jude˛ele Hunedoara ∫i C„l„ra∫i prin atragerea de capital privat
∫i, totodat„, situa˛ia social„ grav„ din aceste jude˛e, determinat„ de blocajul ap„rut Ón procesul de privatizare a Societ„˛ii
Comerciale îSidermet“ — S.A. C„lan ∫i Ón finalizarea proiectului Donasid C„l„ra∫i, obiective economice importante din
zon„, precum ∫i necesitatea men˛inerii ∫i cre„rii de noi locuri de munc„, obiectiv prioritar pentru dezvoltarea regional„
durabil„ ∫i care serve∫te interesului general ∫i imediat,
Ón temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
Art. I. — Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 3/2004
privind finalizarea investi˛iei îTurn„toria de tuburi de
presiune din font„ ductil„“ pe platforma Sidermet C„lan,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 174
din 1 martie 2004, aprobat„ prin Legea nr. 162/2004, se
modific„ dup„ cum urmeaz„:
1. Alineatul (1) al articolului 2 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 2. — (1) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor
Statului, denumit„ Ón continuare AVAS, vinde Ón cadrul
execut„rii silite, desf„∫urat„ Ón conformitate cu prevederile
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 51/1998 privind
valorificarea unor active ale statului, republicat„, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, bunurile urm„ribile
care se cuvin din lichidarea Societ„˛ii Comerciale îAMIDIP“ —
S.A. C„lan asociatului Societatea Comercial„ îSidermet“—
S.A. C„lan, individual ori, Ón cazul fluxurilor tehnologice,
asociat cu bunurile afectate de garan˛ii Ón favoarea sa,
dup„ caz, gaj sau ipotec„.“
2. Alineatele (3) ∫i (4) ale articolului 2 se abrog„.
3. Articolul 3 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 3. — Utilajele aferente «Turn„toriei de tuburi de
presiune din font„ ductil„» se vor vinde Ón cadrul procedurii

de executare silit„, organizat„ de AVAS Ón conformitate cu
prevederile Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 51/1998, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare.“
4. Articolele 4 ∫i 5 se abrog„.
Art. II. — (1) Se mandateaz„ Autoritatea pentru
Valorificarea Activelor Statului s„ negocieze ∫i s„ semneze
cu SIPROFER AG — Elve˛ia ∫i cu Societatea Comercial„
îSIDERCA“— S.A. C„l„ra∫i contractul privind obliga˛iile
asumate ∫i rezultate din privatizarea Societ„˛ii Comerciale
îSIDERCA“— S.A. C„l„ra∫i prin constituirea societ„˛ii mixte
Societatea Comercial„ îDONASID“— S.A. C„l„ra∫i.
(2) Con˛inutul mandatului prev„zut la alin. (1) va fi
aprobat de Guvern.
Art. III. — Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 3/2004 privind finalizarea investi˛iei îTurn„toria de tuburi
de presiune din font„ ductil„“ pe platforma Sidermet C„lan,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 174
din 1 martie 2004, aprobat„ prin Legea nr. 162/2004, cu
modific„rile aduse prin prezenta ordonan˛„ de urgen˛„, va fi
republicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, dup„
aprobarea acesteia prin lege.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Pre∫edintele Autorit„˛ii
pentru Valorificarea Activelor Statului,
Gabriel Ionel ZbÓrcea
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 29 iunie 2005.
Nr. 68.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

ORDONANﬁ√ DE URGENﬁ√
privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub form„ de Ómprumut, a unor cantit„˛i
de combustibil pentru Societatea Comercial„ de Producere a Energiei Electrice ∫i Termice
îTermoelectrica“— S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari ∫i Turceni,
Regia Autonom„ pentru Activit„˛i Nucleare — Sucursala îROMAG-TERMO“∫i centralele termice
∫i electrice de termoficare aflate Ón administrarea consiliilor jude˛ene ∫i locale
Œntruc‚t capacitatea util„ real„ de stocare din centrale este ocupat„ Ón propor˛ie de 70% c„rbune, respectiv 50%
p„cur„, de stocurile rezerv„ de stat, astfel Ónc‚t capacit„˛ile proprii utile reale ale centralelor devin insuficiente asigur„rii
unei func˛ion„ri Ón bune condi˛ii pe perioada de iarn„,
av‚nd Ón vedere pierderile calitative care se Ónregistreaz„ datorit„ perioadei lungi de stocare a c„rbunelui, este
necesar„ reÓmprosp„tarea stocurilor rezerv„ de stat, ac˛iune care nu se poate face dec‚t prin consumarea par˛ial„ a
acestora ∫i Ónlocuirea cu produse noi, precum ∫i faptul c„ achizi˛ionarea de c„rbune Ón aceast„ perioad„ conduce la
blocarea unor sume importante de bani ∫i la degradarea c„rbunelui stocat, cu pericolul apari˛iei fenomenului de
autoaprindere, care constituie o situa˛ie extraordinar„ ∫i vizeaz„ interesul general ∫i imediat,
Ón temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
Art. 1. — Prin derogare de la prevederile art. 5 alin. 2
din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicat„,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se aprob„
scoaterea din rezerva de stat, cu titlu de Ómprumut, Ón
condi˛iile art. 1562 din Codul civil, p‚n„ la data de
31 octombrie 2005, a cantit„˛ilor de 3.864.004,82 tone
c„rbune energetic ∫i 193.135,64 tone p„cur„, prev„zute Ón
anexa care face parte integrant„ din prezenta ordonan˛„ de
urgen˛„, care vor fi acordate Societ„˛ii Comerciale de
Producere a Energiei Electrice ∫i Termice îTermoelectrica“ —
S.A., filialelor sale: Societatea Comercial„ îElectrocentrale“
Deva — S.A., Societatea Comercial„ îElectrocentrale“
Bucure∫ti — S.A. ∫i Societatea Comercial„ îElectrocentrale“
Gala˛i — S.A., Complexului Energetic Turceni, Complexului
Energetic Rovinari, Complexului Energetic Craiova, Regiei
Autonome pentru Activit„˛i Nucleare — Sucursala îROMAGTERMO“ ∫i centralelor termice ∫i electrice de termoficare
aflate Ón administrarea consiliilor jude˛ene ∫i locale.
Art. 2. — (1) Œn cazul nerestituirii Ómprumutului prev„zut
la art. 1 ∫i dup„ aplicarea prevederilor art. 5 alin. 3 din
Legea nr. 82/1992, republicat„, cu
modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, Administra˛ia Na˛ional„ a Rezervelor
de Stat va emite facturi fiscale pentru valoarea produselor,

calculate la pre˛urile pie˛ei, exigibilitatea taxei pe valoarea
ad„ugat„ lu‚nd na∫tere la Óncasarea acestora.
(2) P‚n„ la desd„unarea integral„ a Administra˛iei
Na˛ionale a Rezervelor de Stat societ„˛ile comerciale
debitoare vor suporta penalit„˛i de Ónt‚rziere la plat„, la
nivelul celor prev„zute de lege pentru crean˛ele bugetare,
∫i Ón acela∫i timp operatorii economici implica˛i vor calcula
costurile aferente p„str„rii Ón depozitele proprii a cantit„˛ilor
de c„rbune ∫i p„cur„ p„strate la rezerva de stat de
Administra˛ia Na˛ional„ a Rezervelor de Stat.
(3) Œntre operatorii economici implica˛i ∫i Administra˛ia
Na˛ional„ a Rezervelor de Stat se vor Óncheia contracte
care vor con˛ine clauze privind obliga˛iile p„r˛ilor, at‚t Ón
leg„tur„ cu penalit„˛ile de Ónt‚rziere calculate de
Administra˛ia Na˛ional„ a Rezervelor de Stat, c‚t ∫i Ón
leg„tur„ cu nivelul costurilor suportate de operatorii
economici pentru p„strarea, depozitarea, manipularea, paza,
repara˛iile, amortiz„rile etc. ale rezervelor Administra˛iei
Na˛ionale a Rezervelor de Stat, urm‚nd ca lunar s„ se
realizeze compensarea obliga˛iilor reciproce ∫i s„ fie
achitat„ diferen˛a de plat„.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Codru˛ Ioan ™ere∫
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 29 iunie 2005.
Nr. 70.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

4

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 572/4.VII.2005
ANEX√*)
CANTIT√ﬁILE DE COMBUSTIBIL

Ómprumutate din rezervele Administra˛iei Na˛ionale a Rezervelor de Stat

*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.

GUVERNUL ROM¬NIEI

ORDONANﬁ√ DE URGENﬁ√
privind Ónfiin˛area Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Reglementarea ∫i Monitorizarea Achizi˛iilor Publice
Av‚nd Ón vedere necesitatea adopt„rii unor m„suri urgente pentru perfec˛ionarea ∫i dezvoltarea sistemului
achizi˛iilor publice Ón contextul angajamentelor asumate de Rom‚nia ∫i al recomand„rilor Comisiei Europene,
Ón temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
Art. 1. — (1) Se Ónfiin˛eaz„ Autoritatea Na˛ional„ pentru
Reglementarea ∫i Monitorizarea Achizi˛iilor Publice,
denumit„ Ón continuare Autoritate, ca institu˛ie public„
independent„, cu personalitate juridic„, organ de
specialitate al administra˛iei publice centrale, Ón subordinea
Guvernului, cu sediul Ón municipiul Bucure∫ti, prin
reorganizarea Direc˛iei de reglementare ∫i monitorizare a
achizi˛iilor publice din cadrul Ministerului Finan˛elor Publice
∫i a Serviciului achizi˛ii lucr„ri publice al Direc˛iei generale
achizi˛ii Ón lucr„ri publice ∫i infrastructur„ rural„ din cadrul
Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului.

(2) Autoritatea se organizeaz„ ∫i func˛ioneaz„ sub
coordonarea direct„ a primului-ministru.
(3) Autoritatea are ca rol fundamental formularea la
nivel de concep˛ie, promovarea ∫i implementarea politicii Ón
domeniul achizi˛iilor publice.
Art. 2. — Œn realizarea func˛iilor sale Autoritatea are, Ón
principal, urm„toarele atribu˛ii:
a) asigurarea unui cadru legal coerent ∫i armonizat cu
acquis-ul comunitar Ón domeniul achizi˛iilor publice;
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b) Óndeplinirea obliga˛iilor corelative derivate din
aplicarea prevederilor directivelor Uniunii Europene Ón
materie de achizi˛ii publice;
c) asigurarea unui canal de comunicare permanent cu
structurile din cadrul Comisiei Europene, cu institu˛iile
publice corespondente din statele membre ale Uniunii
Europene ∫i cu organisme de interes public na˛ional;
d) asigurarea unui cadru de aplicare conform„ a
legisla˛iei Ón domeniul achizi˛iilor publice;
e) dezvoltarea capacit„˛ii de implementare la nivelul
autorit„˛ilor contractante.
Art. 3. — Prin atribu˛iile Óncredin˛ate ∫i prin structura sa
Autoritatea Óndepline∫te urm„toarele func˛ii:
a) de elaborare a strategiei Ón domeniul achizi˛iilor
publice, Ón conformitate cu cerin˛ele acquis-ului comunitar;
b) de reglementare a cadrului legal referitor la aplicarea
procedurilor pentru atribuirea contractelor de achizi˛ie
public„;
c) de monitorizare, evaluare ∫i control al modului de
atribuire a contractelor de achizi˛ie public„;
d) de reprezentare a Rom‚niei Ón cadrul comitetelor
consultative, grupurilor de lucru ∫i al re˛elelor de
comunicare, organizate de Comisia European„;
e) de consiliere metodologic„ a autorit„˛ilor contractante
Ón procesul de atribuire a contractelor de achizi˛ie public„,
cu rol de suport Ón aplicarea corect„ a legisla˛iei Ón acest
domeniu;
f) de ini˛iere/sus˛inere a proiectelor sau ac˛iunilor de
instruire a personalului implicat Ón activit„˛i specifice
achizi˛iilor publice, cu rol de suport Ón dezvoltarea
capacit„˛ii de implementare a legisla˛iei la nivelul
autorit„˛ilor contractante.
Art. 4. — Conducerea operativ„ ∫i coordonarea Óntregii
activit„˛i a Autorit„˛ii sunt asigurate de un pre∫edinte, cu
rang de secretar de stat, un vicepre∫edinte, cu rang de
subsecretar de stat, numi˛i prin decizie a primului-ministru,
precum ∫i de un secretar general numit Ón condi˛iile legii.
Art. 5. — (1) Œn exercitarea prerogativelor ce Ói revin
pre∫edintele Autorit„˛ii emite ordine ∫i instruc˛iuni.
(2) Ordinele ∫i instruc˛iunile cu caracter normativ se
public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
Art. 6. — (1) Organizarea ∫i func˛ionarea Autorit„˛ii se
stabilesc prin hot„r‚re a Guvernului, Ón termen de 90 de
zile de la intrarea Ón vigoare a prezentei ordonan˛e de
urgen˛„.
(2) Autoritatea Ó∫i Óncepe activitatea Ón luna octombrie
2005, nucleul acesteia fiind constituit din Direc˛ia de
reglementare ∫i monitorizare a achizi˛iilor publice din cadrul

5

Ministerului Finan˛elor Publice ∫i din Serviciul achizi˛ii lucr„ri
publice al Direc˛iei generale achizi˛ii Ón lucr„ri publice ∫i
infrastructur„ rural„ din cadrul Ministerului Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i Turismului.
Art. 7. — Œn termen de 30 de zile de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei ordonan˛e de urgen˛„, Ministerul
Finan˛elor Publice ∫i Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor
∫i Turismului prezint„ spre aprobare propunerile de
modificare a hot„r‚rilor Guvernului privind organizarea ∫i
func˛ionarea acestora.
Art. 8. — (1) Protocoalele de predare-preluare se
Óncheie Ón termen de 30 de zile de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei ordonan˛e de urgen˛„ ∫i cuprind
prevederile bugetare, execu˛ia bugetar„ p‚n„ la data
prelu„rii ∫i structurile de personal preluate.
(2) Se autorizeaz„ Ministerul Finan˛elor Publice s„
introduc„ modific„rile Ón structura bugetului de stat pe anul
2005 corespunz„tor prevederilor prezentei ordonan˛e de
urgen˛„, la propunerea ordonatorilor principali de credite,
pe baza protocoalelor de predare-preluare.
Art. 9. — (1) Personalul Autorit„˛ii face parte din
categoria func˛ionarilor publici.
(2) Salarizarea personalului Autorit„˛ii se face Ón
conformitate cu prevederile legale aplicabile sectorului
bugetar.
Art. 10. — Finan˛area cheltuielilor curente ∫i de capital
ale Autorit„˛ii se asigur„ din venituri proprii ∫i din subven˛ii
acordate de la bugetul de stat prin Cancelaria PrimuluiMinistru.
Art. 11. — Pentru func˛ionarea Autorit„˛ii, Guvernul va
transmite Ón administrarea acesteia un imobil din domeniul
public sau privat al statului.
Art. 12. — La articolul 3 alineatul (1) din Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvenului nr. 11/2004 privind stabilirea unor
m„suri de reorganizare Ón cadrul administra˛iei publice
centrale, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 266 din 25 martie 2004, aprobat„ cu modific„ri ∫i
complet„ri prin Legea nr. 228/2004, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, dup„ litera g) se introduce o nou„
liter„, litera h), cu urm„torul cuprins:
îh) Autoritatea Na˛ional„ pentru Reglementarea ∫i
Monitorizarea Achizi˛iilor Publice, organ de specialitate al
administra˛iei publice centrale, cu personalitate juridic„, Ón
subordinea Guvernului“.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
Ministrul delegat pentru lucr„ri publice
∫i amenajarea teritoriului,
László Borbély
Bucure∫ti, 29 iunie 2005.
Nr. 74.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind transmiterea f„r„ plat„ a unor imobile din domeniul public al statului,
respectiv din domeniul privat al statului, ∫i din administrarea Ministerului Agriculturii, P„durilor
∫i Dezvolt„rii Rurale, Institutul de Stat pentru Testarea ∫i Œnregistrarea Soiurilor — Centrul
pentru Testarea Soiurilor Lugoj, Ón domeniul privat al municipiului Lugoj ∫i Ón administrarea
Consiliului Local al Municipiului Lugoj, jude˛ul Timi∫
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 10 alin. (2) ∫i al art. 12 alin. (1) ∫i (2) din Legea
nr. 213/1998 privind proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫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„ transmiterea f„r„ plat„ a unor
imobile, situate Ón municipiul Lugoj, Str. Timi∫orii nr. 157,
jude˛ul Timi∫, av‚nd datele de identificare prev„zute Ón
anexa care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re, din
domeniul public al statului ∫i din administrarea Ministerului
Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale, Institutul de Stat
pentru Testarea ∫i Œnregistrarea Soiurilor — Centrul pentru
Testarea Soiurilor Lugoj, Ón domeniul privat al municipiului
Lugoj ∫i Ón administrarea Consiliului Local al Municipiului
Lugoj, jude˛ul Timi∫.
Art. 2. — Se aprob„ transmiterea f„r„ plat„ a unor
terenuri, situate Ón municipiul Lugoj, Str. Timi∫orii nr. 157,

jude˛ul Timi∫, av‚nd datele de identificare prev„zute Ón
anex„, din domeniul privat al statului ∫i din administrarea
Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale,
Institutul de Stat pentru Testarea ∫i Œnregistrarea Soiurilor —
Centrul pentru Testarea Soiurilor Lugoj, Ón domeniul privat
al municipiului Lugoj ∫i Ón administrarea Consiliului Local al
Municipiului Lugoj, jude˛ul Timi∫.
Art. 3. — Predarea-preluarea imobilelor prev„zute la
art. 1 ∫i 2 se face pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre
p„r˛ile interesate, Ón termen de 60 de zile de la data intr„rii
Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Gheorghe Flutur
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 23 iunie 2005.
Nr. 604.
ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor care se transmit f„r„ plat„ din domeniul public al statului, respectiv din domeniul privat al statului,
∫i din administrarea Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale, Institutul de Stat pentru Testarea
∫i Œnregistrarea Soiurilor—Centrul pentru Testarea Soiurilor Lugoj, Ón domeniul privat al municipiului Lugoj
∫i Ón administrarea Consiliului Local al Municipiului Lugoj, jude˛ul Timi∫

Nr.
crt.

Locul
unde sunt
situate
imobilele

1. Municipiul
Lugoj,
Str. Timi∫orii
nr. 157,
jude˛ul Timi∫

Persoana juridic„
de la care
se transmit
imobilele

Statul rom‚n —
domeniul public,
din administrarea
Ministerului
Agriculturii,
P„durilor
∫i Dezvolt„rii
Rurale,
Institutul de Stat
pentru Testarea
Soiurilor —
Centrul
de Testare
a Soiurilor Lugoj,
jude˛ul Timi∫

Persoana juridic„
la care
se transmit
imobilele

Municipiul Lugoj,
Ón administrarea
Consiliului Local al
Municipiului Lugoj,
jude˛ul Timi∫

Nr. M.F.P.
conform
Hot„r‚rii Guvernului
nr. 2.060/2005

34088
8.29.06
106318
8.29.06
106322
8.29.06
34128
8.29.06

Caracteristicile tehnice ale imobilelor

Cl„dire laborator Lugoj: suprafa˛a
construit„ = 202 m2; P; suprafe˛e cur˛i
construc˛ii = 9.900 m2; c„r„mid„
Depozit cartofi ∫i remiz„ ma∫ini agricole:
— suprafa˛a construit„ = 205 m2
Magazie semin˛e Lugoj + anexe:
— suprafa˛a construit„ = 80 m2
Cc 459 — Cur˛i construc˛ii = 0,92 ha
— suprafa˛a construit„ = 200 m2;
— suprafa˛a liber„ = 9.000 m2;
— suprafa˛a total„ = 9.200 m2;
Cc 453 — Cur˛i construc˛ii = 0,07 ha
— suprafa˛a construit„ = 100 m2;
— suprafa˛a liber„ = 600 m2;
— suprafa˛a total„ = 700 m2;
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Nr.
crt.

Locul
unde sunt
situate
imobilele

2. Municipiul Lugoj,
Str. Timi∫orii
nr. 157,
jude˛ul Timi∫

Persoana juridic„
de la care
se transmit
imobilele

Persoana juridic„
la care
se transmit
imobilele

Nr. M.F.P.
conform
Hot„r‚rii Guvernului
nr. 2.060/2005

Statul rom‚n —
Municipiul Lugoj,
domeniul privat,
Ón administrarea
din administrarea
Consiliului Local al
Ministerului
Municipiului Lugoj,
Agriculturii, P„durilor jude˛ul Timi∫
∫i Dezvolt„rii Rurale,
Institutul de Stat
pentru Testarea
Soiurilor — Centrul
de Testare a Soiurilor
Lugoj, jude˛ul Timi∫

7

Caracteristicile tehnice ale imobilelor

Terenuri = 21,69 ha
A 458 = 4,19 ha, teren arabil
A 468 = 6,22 ha, teren arabil
A 462 = 4,02 ha, teren arabil
A 454 = 0,02 ha, teren arabil
A 466 = 2,46 ha, teren arabil
A 464 = 1,68 ha, teren arabil
F 451 = 0,34 ha, f‚nea˛„
DE 467 = 0,08 ha, drum de exploatare
HCN 450 = 0,32 ha, canal pluvial
DE 455 = 0,13 ha, drum de exploatare
HCN 457 = 0,68 ha, canal pluvial
DE 460 = 0,07 ha, drum de exploatare
DE 461 = 0,22 ha, drum de exploatare
DE 463 = 0,10 ha, drum de exploatare
DE 465 = 0,17 ha, drum de exploatare
Terenuri = 39,60 ha
A 456 = 1,97 ha, teren arabil
A 452 = 11,93 ha, teren arabil
A 447 = 13,05 ha, teren arabil
A 462 = 3,52 ha, teren arabil
A 464 = 9,13 ha, teren arabil

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU
GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind numirea domnului Szász Attila Ón func˛ia de consilier
de stat al ministrului de stat pentru coordonarea activit„˛ilor
din domeniile culturii, Ónv„˛„m‚ntului ∫i integr„rii europene
Œn temeiul art. 15 lit. e) ∫i al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al art. 4 alin. (2) din Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor m„suri de
reorganizare Ón cadrul administra˛iei publice centrale, aprobat„ cu modific„ri
∫i complet„ri prin Legea nr. 228/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Œncep‚nd cu data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii,
domnul Szász Attila se nume∫te Ón func˛ia de consilier de stat al ministrului
de stat pentru coordonarea activit„˛ilor din domeniile culturii, Ónv„˛„m‚ntului
∫i integr„rii europene.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul de stat pentru coordonarea
activit„˛ilor din domeniile culturii,
Ónv„˛„m‚ntului ∫i integr„rii europene,
Markó Béla
Ministrul delegat pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Mihai Alexandru Voicu
Bucure∫ti, 30 iunie 2005.
Nr. 383.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
AUTORITATEA NAﬁIONAL√ SANITAR√ VETERINAR√ ™I PENTRU SIGURANﬁA ALIMENTELOR

ORDIN
privind modificarea Ordinului pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare
∫i pentru Siguran˛a Alimentelor nr. 56/2005 pentru modificarea ∫i completarea Ordinului
pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor nr. 140/2004
privind aprobarea tarifelor de plat„ pentru manopera ac˛iunilor sanitare veterinare publice de
interes na˛ional efectuate de medicii veterinari de liber„ practic„
Ón baza contractului de concesionare, pentru anul 2005
V„z‚nd Referatul de aprobare nr. 32.904 din 23 iunie 2005, Óntocmit de Direc˛ia sanitar„ veterinar„ ∫i pentru
siguran˛a alimentelor,
av‚nd Ón vedere prevederile art. 63 alin. 2 din Ordonan˛a Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activit„˛ii
sanitar-veterinare ∫i pentru siguran˛a alimentelor, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 215/2004, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare,
Ón temeiul art. 4 alin. (2) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Autorit„˛ii
Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor ∫i a unit„˛ilor din subordinea acesteia, modificat„ ∫i
completat„ prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.557/2004,
pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor emite urm„torul ordin:
Art. I. — Œn tabelul din anexa la Ordinul pre∫edintelui
Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a
Alimentelor nr. 56/2005 pentru modificarea ∫i completarea
Ordinului pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare
Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor nr. 140/2004
privind aprobarea tarifelor de plat„ pentru manopera
ac˛iunilor sanitare veterinare publice de interes na˛ional
efectuate de medicii veterinari de liber„ practic„ Ón baza
contractului de concesionare, pentru anul 2005, publicat Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 529 din 22 iunie
2005, num„rul curent 4 se modific„ ∫i va avea urm„torul
cuprins:

î4. Lucr„ri de identificare
lei/cap
80.000 8.00“
a bovinelor
Art. II. — Direc˛iile sanitare veterinare ∫i pentru
siguran˛a alimentelor jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti
vor duce la Óndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III. — Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor va controla respectarea
prevederilor prezentului ordin.
Art. IV. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, ∫i va intra Ón vigoare la data
de 6 iulie 2005.

Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare
∫i pentru Siguran˛a Alimentelor,
R„zvan ﬁÓru
Bucure∫ti, 27 iunie 2005.
Nr. 59.
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