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

ORDONANﬁ√ DE URGENﬁ√
privind completarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 34/1996 pentru ratificarea unor acorduri
de Ómprumut ∫i de garan˛ie externe ∫i a unor amendamente la un acord de Ómprumut extern
Av‚nd Ón vedere c„ m„surile prev„zute Ón prezenta ordonan˛„ de urgen˛„ vizeaz„ interesul social zonal ∫i nu Ón
ultimul r‚nd interesul na˛ional, iar aplicarea acestora este de maxim„ urgen˛„, deoarece neluarea m„surilor de asigurare
a ramburs„rii la scaden˛„ a Ómprumutului acordat de Banca European„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare pentru
finan˛area Proiectului pentru alimentarea cu ap„ ∫i protec˛ia mediului Ón Valea Jiului ar fi de natur„ s„ sporeasc„
obliga˛iile financiare ale Rom‚niei c„tre finan˛atorul extern,
Ón temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
Articol unic. — Dup„ alineatul (6) al articolului 2 din
Ordonan˛a Guvernului nr. 34/1996 pentru ratificarea unor
acorduri de Ómprumut ∫i de garan˛ie externe ∫i a unor
amendamente la un acord de Ómprumut extern, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 203 din
29 august 1996, aprobat„ prin Legea nr. 22/1997, se
introduc cinci alineate noi, alineatele (61), (62), (63), (64) ∫i
(65), cu urm„torul cuprins:
î(61) Œn completarea resurselor prev„zute la alin. (5) ∫i
(6), Óncep‚nd cu anul 2006 rambursarea ratelor de capital
curente, conform graficului prezentat Ón anex„, precum ∫i
plata dob‚nzilor, comisioanelor ∫i altor speze bancare,
aferente Ómprumutului prev„zut la alin. (1), se va efectua
semestrial, p‚n„ la finalizare, din bugetul propriu al
jude˛ului Hunedoara.
(62) Fondurile necesare Ón vederea achit„rii obliga˛iilor
de plat„ prev„zute la alin. (6 1 ) vor fi asigurate de la
bugetul de stat prin alocarea anual„ de sume defalcate din
unele venituri ale bugetului de stat, cu aceast„ destina˛ie,
bugetului propriu al jude˛ului Hunedoara.

(6 3 ) Rambursarea ratei de capital scadente Ón luna
septembrie 2005, precum ∫i plata dob‚nzilor, comisioanelor
∫i a altor speze bancare aferente Ómprumutului prev„zut la
alin. (1) se vor asigura, prin alocarea de sume cu aceast„
destina˛ie, din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia
Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005, prin
bugetul propriu al jude˛ului Hunedoara.
(64) Datoriile restante ale Regiei Autonome a Apei Valea
Jiului, reprezent‚nd rate de capital, dob‚nzi, comisioane,
speze bancare ∫i penalit„˛i de Ónt‚rziere, c„tre Fondul de
risc constituit la Ministerul Finan˛elor Publice, din care s-a
asigurat plata serviciului datoriei publice a Rom‚niei c„tre
Banca European„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare, se
anuleaz„.
(6 5 ) Graficul sumelor r„mase de rambursat din
Ómprumutul B„ncii Europene pentru Reconstruc˛ie ∫i
Dezvoltare acordat Rom‚niei pentru finan˛area Proiectului
pentru alimentarea cu ap„ ∫i protec˛ia mediului Ón Valea
Jiului se Ónlocuie∫te cu cel prev„zut Ón anexa care face
parte integrant„ din prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.“

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
Sulfina Barbu
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu

Bucure∫ti, 14 iulie 2005.
Nr. 104.

ANEX√
GRAFICUL

sumelor r„mase de rambursat din Ómprumutul B„ncii Europene
pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare acordat Rom‚niei pentru finan˛area
Proiectului pentru alimentarea cu ap„ ∫i protec˛ia mediului Ón Valea Jiului
Data ramburs„rii

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

septembrie 2005
martie 2006
septembrie 2006
martie 2007
septembrie 2007
martie 2008
septembrie 2008
martie 2009
septembrie 2009
martie 2010
septembrie 2010
martie 2011
septembrie 2011

TOTAL:

Rata de rambursat (Ón USD)

666.000
666.000
666.000
666.000
666.000
666.000
666.000
666.000
666.000
666.000
666.000
666.000
682.000
8.674.000
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea Preciz„rilor privind stabilirea modalit„˛ilor de alocare a sumelor
pentru realizarea obiectivelor prev„zute Ón Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 195/2001
privind repartizarea profitului Companiei Na˛ionale îLoteria Rom‚n„“ — S.A.
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. II din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 20/2005 pentru modificarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 195/2001 privind asigurarea unor fonduri pentru
finan˛area construc˛iei de locuin˛e pentru tineret ∫i s„li de sport, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 140/2005,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Se aprob„ Preciz„rile privind stabilirea
modalit„˛ilor de alocare a sumelor pentru realizarea
obiectivelor prev„zute Ón Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 195/2001 privind repartizarea profitului

Companiei Na˛ionale îLoteria Rom‚n„“ — S.A., aprobat„
prin Legea nr. 195/2002, cu modific„rile ulterioare,
prev„zute Ón anexa care face parte integrant„ din prezenta
hot„r‚re.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre

Bucure∫ti, 12 iulie 2005.
Nr. 699.

ANEX√

PRECIZ√RI
privind stabilirea modalit„˛ilor de alocare a sumelor pentru realizarea obiectivelor prev„zute Ón Ordonan˛a de urgen˛„
a Guvernului nr. 195/2001 privind repartizarea profitului Companiei Na˛ionale îLoteria Rom‚n„“ — S.A.
Œn vederea aplic„rii prevederilor art. 1 alin. (1) lit. f) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 195/2001 privind
repartizarea profitului Companiei Na˛ionale îLoteria Rom‚n„“ — S.A., aprobat„ prin Legea nr. 195/2002, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, se vor parcurge urm„toarele proceduri:
1. Compania Na˛ional„ îLoteria Rom‚n„“ — S.A., odat„
cu depunerea bilan˛ului contabil pe anul precedent, va
comunica ∫i va vira Ón termen de 30 de zile la Ministerul
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului suma destinat„
finan˛„rii obiectivelor îArena Sportiv„ Polivalent„“ ∫i îSala
Na˛ional„ Sportiv„ Polivalent„“, precum ∫i pentru finan˛area
construc˛iei de locuin˛e pentru tineret ∫i s„li de sport.
2. Compania Na˛ional„ îLoteria Rom‚n„“ — S.A. va vira
sumele prev„zute la art. 1 alin. (1) lit. f) din Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 195/2001 privind repartizarea
profitului Companiei Na˛ionale îLoteria Rom‚n„“ — S.A.,
aprobat„ prin Legea nr. 195/2002, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, Ón contul RO54TREZ7005003XXX000068,
deschis la Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate a
Municipiului Bucure∫ti.
3. Œn termen de 15 zile de la data comunic„rii sumei de
c„tre Compania Na˛ional„ îLoteria Rom‚n„“ — S.A., prin
ordin al ministrului transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului
se vor nominaliza obiectivele de investi˛ii aprobate, care se
vor finan˛a din sumele prev„zute la art. 1 alin. (1) lit. f) din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 195/2001 privind
repartizarea profitului Companiei Na˛ionale îLoteria
Rom‚n„“ — S.A., aprobat„ prin Legea nr. 195/2002, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.

4. Agen˛ii economici care vor primi sumele aprobate
conform pct. 3 au obliga˛ia ca Ón termen de 30 de zile s„
propun„ spre aprobare rectificarea bugetului de venituri ∫i
cheltuieli.
5. Alocarea ∫i justificarea sumelor aprobate conform
pct. 3 se vor face potrivit Normelor metodologice privind
finan˛area investi˛iilor publice prin trezoreria statului,
aprobate prin Ordinul ministrului finan˛elor nr. 2.487/1996,
astfel cum a fost modificat ∫i completat prin Ordinul
ministrului finan˛elor nr. 1.169/1997.
6. Lunar, Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i
Turismului va informa Compania Na˛ional„ îLoteria
Rom‚n„“ — S.A. asupra modului de utilizare a sumelor
virate, cumulat de la Ónceputul anului, potrivit pct. 2,
comparativ cu programele aprobate pentru destina˛iile
prev„zute Ón Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 195/2001 privind repartizarea profitului Companiei
Na˛ionale îLoteria Rom‚n„“ — S.A., aprobat„ prin Legea
nr. 195/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i
anume: îArena Sportiv„ Polivalent„“ ∫i îSala Na˛ional„
Sportiv„ Polivalent„“, precum ∫i pentru finan˛area
construc˛iei de locuin˛e pentru tineret ∫i s„li de sport.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind unele m„suri pentru declan∫area procesului de privatizare a Companiei Na˛ionale
îPo∫ta Rom‚n„“ — S.A.
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 41 alin. (2) lit d) 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
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complet„rile ulterioare, ∫i al art. 51 lit. b) 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. — (1) Œn vederea restructur„rii, preg„tirii ∫i
realiz„rii privatiz„rii, precum ∫i atragerii de investi˛ii Ón
Compania Na˛ional„ îPo∫ta Rom‚n„“ — S.A., Ministerul
Comunica˛iilor ∫i Tehnologiei Informa˛iei va Óncheia un
contract de consultan˛„, cuprinz‚nd componenta variabil„ a
onorariului, cu un consultant interna˛ional specializat.
(2) Selectarea consultantului prev„zut la alin. (1) ∫i
Óncheierea contractului de consultan˛„ se vor realiza Ón
condi˛iile prev„zute de normele speciale aplicabile
procesului de privatizare.
Art. 2. — (1) Cheltuielile legate de plata componentei
fixe a onorariului pentru consultantul interna˛ional ∫i a
componentei variabile a onorariului, aferent„ pl„˛ii din
valoarea total„ a tranzac˛iei de care beneficiaz„ Compania
Na˛ional„ îPo∫ta Rom‚n„“ — S.A., cheltuielile pentru plata
unor firme de avocatur„ angajate de Ministerul
Comunica˛iei ∫i Tehnologiei Informa˛iei, precum ∫i cele
pentru restructurare ∫i preg„tirea ∫i realizarea privatiz„rii,
inclusiv cele legate de publicitate, vor fi suportate, Ón
conformitate cu prevederile art. 51 lit. b) din Legea
nr. 137/2002 privind unele m„suri pentru accelerarea

privatiz„rii, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, de
c„tre Compania Na˛ional„ îPo∫ta Rom‚n„“ — S.A. Plata
se va efectua direct c„tre beneficiari la termenele stabilite,
Ón baza confirm„rii Ministerului Comunica˛iilor ∫i Tehnologiei
Informa˛iei a Óndeplinirii obliga˛iilor asumate prin contractele
Óncheiate Ón acest sens.
(2) Cheltuielile legate de plata componentei variabile a
onorariului consultantului interna˛ional, aferent„ sumelor
Óncasate efectiv de Ministerul Comunica˛iilor ∫i Tehnologiei
Informa˛iei pentru ac˛iunile v‚ndute, vor fi suportate de
c„tre acesta din bugetul propriu privind activitatea de
privatizare, ce va fi aprobat pe anul 2006.
Art. 3. — Compania Na˛ional„ îPo∫ta Rom‚n„“ — S.A.
asigur„ ∫i garanteaz„ Ón totalitate sursele de finan˛are a
cheltuielilor prev„zute la art. 2 alin. (1), care cad Ón sarcina
sa ∫i care se pl„tesc potrivit contractelor Óncheiate de
Ministerul Comunica˛iilor ∫i Tehnologiei Informa˛iilor.
Art. 4. — Prin cheltuieli se Ón˛elege sumele prev„zute la
art. 2, precum ∫i eventualele penalit„˛i ∫i desp„gubiri
datorate conform clauzelor contractuale.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul comunica˛iilor ∫i tehnologiei informa˛iei,
Zsolt Nagy
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 14 iulie 2005.
Nr. 728.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind declan∫area procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privat„
situate pe amplasamentul lucr„rii îReabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin — Lugoj
Óntre km 358+000 ∫i km 495+800“ din cadrul obiectivului de investi˛ie îVariant„ ocolitoare Mehadia“
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele
m„suri prealabile lucr„rilor de construc˛ie de autostr„zi ∫i drumuri na˛ionale,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ amplasamentul lucr„rii de utilitate
public„ de interes na˛ional îReabilitare DN 6 Drobeta-Turnu
Severin — Lugoj Óntre km 358+000 ∫i km 495+800“ din
cadrul obiectivului de investi˛ie îVariant„ ocolitoare
Mehadia“, prev„zut Ón anexa nr. 1*) care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — (1) Se aprob„ declan∫area procedurilor de
expropriere a imobilelor proprietate privat„ situate pe
amplasamentul lucr„rii prev„zute la art. 1, prin Compania
Na˛ional„ de Autostr„zi ∫i Drumuri Na˛ionale din
Rom‚nia — S.A., Ón calitatea sa de expropriator Ón numele
statului rom‚n, de sub autoritatea Ministerului
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului.
(2) Imobilele supuse exproprierii sunt men˛ionate Ón
tabelul prev„zut Ón anexa nr. 2*) care face parte integrant„
din prezenta hot„r‚re.
Art. 3. — Se aprob„ suma global„ estimat„ de
2.726.006,72 lei (RON), finan˛at„ prin bugetul Ministerului
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, Ón limita prevederilor
anuale aprobate cu destina˛ia contribu˛ia Guvernului Rom‚niei

la Ómprumutul ISPA 2001/RO/16/P/PT/006, ratificat prin Legea
nr. 154/2003 pentru ratificarea Memorandumului de
finan˛are convenit Óntre Guvernul Rom‚niei ∫i Comisia
European„ privind asisten˛a financiar„ nerambursabil„
acordat„ prin Instrumentul pentru Politici Structurale de
Preaderare pentru m„sura îReabilitarea sec˛iunii DrobetaTurnu Severin — Lugoj a drumului na˛ional DN 6 (faza 2 a
proiectului Craiova—Lugoj), Rom‚nia“, semnat la Bruxelles
la 13 decembrie 2001 ∫i la Bucure∫ti la 17 aprilie 2002, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ca just„ desp„gubire
pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucr„rii
prev„zute la art. 1.
Art. 4. — Suma prev„zut„ la art. 3 se vireaz„ de c„tre
Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, Ón
termen de 15 zile de la intrarea Ón vigoare a prezentei
hot„r‚ri, Óntr-un cont bancar deschis pe numele Companiei
Na˛ionale de Autostr„zi ∫i Drumuri Na˛ionale din
Rom‚nia — S.A. pentru lucrarea de utilitate public„
prev„zut„ la art. 1, Ón vederea efectu„rii desp„gubirilor Ón
cadrul procedurilor de expropriere.

*) Anexele nr. 1 ∫i 2 se comunic„ Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului.
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Art. 5. — Planurile de situa˛ie cu amplasamentul lucr„rii,
delimitarea suprafe˛elor ∫i a construc˛iilor supuse
exproprierii, precum ∫i tabelul prev„zut Ón anexa nr. 2 se
aduc la cuno∫tin˛„ public„ prin afi∫are la sediul consiliilor
locale implicate ∫i va r„m‚ne afi∫at p‚n„ la finalizarea

5

procedurii de desp„gubire. Planul cu amplasamentul lucr„rii
va fi publicat ∫i Óntr-un ziar local.
Art. 6. — Regularizarea documenta˛iilor cadastrale se va
efectua de c„tre expropriator, pe baza proiectului tehnic ∫i
a detaliilor de execu˛ie, cu respectarea reglement„rilor Ón
vigoare ∫i f„r„ a fi necesar„ modificarea prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 14 iulie 2005.
Nr. 741.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind declan∫area procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privat„
situate pe amplasamentul lucr„rii îSec˛iunea 2B pe teritoriul localit„˛ilor C‚mpia Turzii,
Gil„u, Flore∫ti, S„v„disla, Petre∫tii de Jos, Luna ∫i S„ndule∫ti din jude˛ul Cluj ∫i Sec˛iunea 3C
pe teritoriul localit„˛ilor Abram, Suplacu de Barc„u, Balc, Chi∫laz, T„uteu, S‚rbi ∫i Biharia
din jude˛ul Bihor“ din cadrul obiectivului de investi˛ie îAutostrada Bra∫ov—Cluj—Bor∫“
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele
m„suri prealabile lucr„rilor de construc˛ie de autostr„zi ∫i drumuri na˛ionale,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ amplasamentul lucr„rii de utilitate
public„ de interes na˛ional îSec˛iunea 2B pe teritoriul
localit„˛ilor C‚mpia Turzii, Gil„u, Flore∫ti, S„v„disla,
Petre∫tii de Jos, Luna ∫i S„ndule∫ti din jude˛ul Cluj ∫i
Sec˛iunea 3C pe teritoriul localit„˛ilor Abram, Suplacu de
Barc„u, Balc, Chi∫laz, T„uteu, S‚rbi ∫i Biharia din jude˛ul
Bihor“ din cadrul obiectivului de investi˛ie îAutostrada
Bra∫ov—Cluj—Bor∫“, prev„zut Ón anexa nr. 1*) care face
parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — (1) Se aprob„ declan∫area procedurilor de
expropriere a imobilelor proprietate privat„ situate pe
amplasamentul lucr„rii prev„zute la art. 1.
(2) Imobilele supuse exproprierii sunt men˛ionate Ón
tabelul prev„zut Ón anexa nr. 2*) care face parte integrant„
din prezenta hot„r‚re.
Art. 3. — Se aprob„ ca just„ desp„gubire pentru
imobilele ce constituie amplasamentul lucr„rii prev„zute la
art. 1 suma global„ estimat„ de 65.343.421,69 lei (RON),
finan˛at„ din credite externe care au fost contractate potrivit
Hot„r‚rii Guvernului nr. 1.362/2003 privind aprobarea
contract„rii de c„tre Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor
∫i Turismului a unor credite externe, garantate de c„tre

Ministerul Finan˛elor Publice, destinate realiz„rii Autostr„zii
Bra∫ov—Cluj—Bor∫, ∫i Ón completare de la bugetul de stat,
Ón limita prevederilor anuale aprobate cu aceast„ destina˛ie
Ón bugetul Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i
Turismului.
Art. 4. — Suma prev„zut„ la art. 4 se vireaz„ de c„tre
Ministerul Finan˛elor Publice, conform prevederilor legale,
Óntr-un cont bancar deschis pe numele Companiei Na˛ionale
de Autostr„zi ∫i Drumuri Na˛ionale din Rom‚nia — S.A.
pentru lucrarea de utilitate public„ prev„zut„ la art. 1, Ón
vederea efectu„rii desp„gubirilor Ón cadrul procedurilor de
expropriere.
Art. 5. — Planurile de situa˛ie cu amplasamentul lucr„rii,
delimitarea suprafe˛elor ∫i a construc˛iilor supuse
exproprierii, precum ∫i tabelul prev„zut Ón anexa nr. 2 se
aduc la cuno∫tin˛„ public„ prin afi∫are la sediul consiliilor
locale implicate din jude˛ele Cluj ∫i Bihor.
Art. 6. — Regularizarea documenta˛iilor cadastrale se va
efectua de c„tre expropriator, pe baza proiectului tehnic ∫i
a detaliilor de execu˛ie, cu respectarea reglement„rilor Ón
vigoare ∫i f„r„ a fi necesar„ modificarea prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 14 iulie 2005.
Nr. 742.
*) Anexele nr. 1 ∫i 2 se comunic„ Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind declan∫area procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privat„
situate pe amplasamentul lucr„rii îCentura de ocolire a municipiului Craiova — varianta de Nord“
din cadrul obiectivului de investi˛ii îCentura de ocolire a municipiului Craiova — varianta de Nord“
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind
unele m„suri prealabile lucr„rilor de construc˛ie de autostr„zi ∫i drumuri na˛ionale,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ amplasamentul lucr„rii de utilitate
public„ de interes na˛ional îCentura de ocolire a municipiului
Craiova — varianta de Nord“, prev„zut Ón anexa nr. 1*)
care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — (1) Se aprob„ declan∫area procedurilor de
expropriere a imobilelor proprietate privat„, situate pe
amplasamentul lucr„rii prev„zute la art. 1, prin Compania
Na˛ional„ de Autostr„zi ∫i Drumuri Na˛ionale din Rom‚nia —
S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i Turismului, Ón calitatea sa de expropriator
Ón numele statului rom‚n.
(2) Imobilele supuse exproprierii sunt men˛ionate Ón
tabelul prev„zut Ón anexa nr. 2*) care face parte integrant„
din prezenta hot„r‚re.
Art. 3. — Se aprob„ suma global„ de 374.717,4 lei (RON),
finan˛at„ din contribu˛ia Guvernului Rom‚niei la Ómprumutul
acordat de Fondul pentru Cooperare Economic„
Interna˛ional„ — Japonia privind Proiectul de reabilitare a
drumurilor, semnat la Tokyo la 27 februarie 1998, ratificat
prin Legea nr. 156/1998, cu modific„rile ulterioare, ca just„

desp„gubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul
lucr„rii prev„zut la art. 1, din prevederile anuale aprobate
Ón bugetul Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i
Turismului cu aceast„ destina˛ie.
Art. 4. — Suma prev„zut„ la art. 3 se vireaz„ de c„tre
Ministerul Finan˛elor Publice, Ón termen de 15 zile de la
intrarea Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri, Óntr-un cont bancar
deschis pe numele Companiei Na˛ionale de Autostr„zi ∫i
Drumuri Na˛ionale din Rom‚nia — S.A. pentru lucrarea de
utilitate public„ prev„zut„ la art. 1, Ón vederea efectu„rii
desp„gubirilor Ón cadrul procedurilor de expropriere.
Art. 5. — Planurile de situa˛ie cu amplasamentul lucr„rii,
delimitarea suprafe˛elor ∫i a construc˛iilor supuse
exproprierii, precum ∫i tabelul prev„zut Ón anexa nr. 2 se
aduc la cuno∫tin˛„ public„ prin afi∫are la sediul consiliilor
locale implicate din jude˛ul Dolj.
Art. 6. — Regularizarea documenta˛iilor cadastrale se va
efectua de c„tre expropriator, pe baza proiectului tehnic ∫i
a detaliilor de execu˛ie, cu respectarea reglement„rilor Ón
vigoare ∫i f„r„ a fi necesar„ modificarea prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu

Bucure∫ti, 14 iulie 2005.
Nr. 743.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind declan∫area procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privat„
situate pe amplasamentul lucr„rii îSporire capacitate DN 7 km 11 + 200 — km 30 + 800 —
pe teritoriul localit„˛ilor Mogo∫oaia ∫i Buftea — jude˛ul Ilfov“ din cadrul obiectivului de investi˛ie
îDublare pasaj denivelat pe DN 7 km 14 + 853 peste CF Bucure∫ti—Ploie∫ti la Chitila“
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele
m„suri prealabile lucr„rilor de construc˛ie de autostr„zi ∫i drumuri na˛ionale,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ amplasamentul lucr„rii de utilitate
public„ de interes na˛ional îSporire capacitate DN 7 km 11 +
200 — km 30 + 800 — pe teritoriul localit„˛ilor Mogo∫oaia
∫i Buftea — jude˛ul Ilfov“ din cadrul obiectivului de investi˛ie
îDublare pasaj denivelat pe DN 7 km 14 + 853 peste CF
Bucure∫ti—Ploie∫ti la Chitila“, prev„zut Ón anexa nr. 1*)
care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — (1) Se aprob„ declan∫area procedurilor de
expropriere a imobilelor proprietate privat„, situate pe
amplasamentul lucr„rii prev„zut la art. 1, prin Compania
Na˛ional„ de Autostr„zi ∫i Drumuri Na˛ionale din Rom‚nia —
S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i Turismului, Ón calitatea sa de expropriator
Ón numele statului rom‚n.

(2) Imobilele supuse exproprierii sunt men˛ionate Ón
tabelul prev„zut Ón anexa nr. 2*) care face parte integrant„
din prezenta hot„r‚re.
Art. 3. — Se aprob„ suma global„ estimat„ de
544.757,71 lei (RON), finan˛at„ prin bugetul Ministerului
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului Ón limita
prevederilor anuale aprobate prin Legea bugetului de stat
pe anul 2005 nr. 511/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, la capitolul 68.01 îTransporturi ∫i comunica˛ii“,
titlul îCheltuieli de capital“, anexa nr. 3/24/25, fi∫a
cod 24.68.01.051086 îDublare pasaj denivelat pe DN 7,
km 14 + 853 peste CF Bucure∫ti—Ploie∫ti la Chitila“, ca
just„ desp„gubire pentru imobilele ce constituie
amplasamentul lucr„rii prev„zut la art. 1.

*) Anexele nr. 1 ∫i 2 se comunic„ Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului.
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Art. 4. — Suma prev„zut„ la art. 3 se vireaz„ de c„tre
Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, Ón
termen de 15 zile de la intrarea Ón vigoare a prezentei
hot„r‚ri, Óntr-un cont bancar deschis pe numele Companiei
Na˛ionale de Autostr„zi ∫i Drumuri Na˛ionale din
Rom‚nia — S.A. pentru lucrarea de utilitate public„
prev„zut„ la art. 1, Ón vederea efectu„rii desp„gubirilor Ón
cadrul procedurilor de expropriere.
Art. 5. — Planurile cu amplasamentul lucr„rii,
delimitarea suprafe˛elor ∫i a construc˛iilor supuse
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exproprierii, precum ∫i tabelul prev„zut Ón anexa nr. 2 se
aduc la cuno∫tin˛„ public„ prin afi∫are la sediul consiliilor
locale implicate din jude˛ul Ilfov ∫i vor r„m‚ne afi∫ate p‚n„
la finalizarea procedurii de desp„gubire. Planurile cu
amplasamentul lucr„rii vor fi publicate ∫i Óntr-un ziar local.
Art. 6. — Regularizarea documenta˛iilor cadastrale se va
efectua de c„tre expropriator, pe baza proiectului tehnic ∫i
a detaliilor de execu˛ie, cu respectarea reglement„rilor Ón
vigoare ∫i f„r„ a fi necesar„ modificarea prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 14 iulie 2005.
Nr. 744.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind declan∫area procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privat„
situate pe amplasamentul lucr„rii îReabilitare DN 17 Óntre km 91 + 000 ∫i km 116 + 000
din cadrul etapei a IV-a de reabilitare a drumurilor na˛ionale pe teritoriul comunei Tiha B‚rg„ului
din jude˛ul Bistri˛a-N„s„ud“
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele
m„suri prealabile lucr„rilor de construc˛ie de autostr„zi ∫i drumuri na˛ionale,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ amplasamentul lucr„rii de utilitate
public„ de interes na˛ional îReabilitare DN 17 Óntre km 91 + 000
∫i km 116+000 din cadrul etapei a IV-a de reabilitare a
drumurilor na˛ionale pe teritoriul comunei Tiha B‚rg„ului din
jude˛ul Bistri˛a-N„s„ud“, prev„zut Ón anexa nr. 1*) care face
parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — (1) Se aprob„ declan∫area procedurilor de
expropriere a imobilelor proprietate privat„, situate pe
amplasamentul lucr„rii prev„zut la art. 1, prin Compania
Na˛ional„ de Autostr„zi ∫i Drumuri Na˛ionale din
Rom‚nia — S.A. de sub autoritatea Ministerului
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, Ón calitatea sa
de expropriator Ón numele statului rom‚n.
(2) Imobilele supuse exproprierii sunt men˛ionate Ón
tabelul prev„zut Ón anexa nr. 2*) care face parte integrant„
din prezenta hot„r‚re.
Art. 3. — Se aprob„ suma global„ estimat„ de
4.529.617,2 lei (RON), finan˛at„ din contribu˛ia Guvernului
Rom‚niei la Ómprumutul acordat de Banca European„ de
Investi˛ii prin Contractul de finan˛are dintre Rom‚nia ∫i
Banca European„ de Investi˛ii ∫i Administra˛ia Na˛ional„ a
Drumurilor din Rom‚nia (AND) pentru finan˛area Proiectului
de reabilitare a drumurilor, etapa a IV-a, semnat la
Bucure∫ti la 6 noiembrie 2000, ratificat prin Legea

nr. 527/2001, ca just„ desp„gubire pentru imobilele ce
constituie amplasamentul lucr„rii prev„zut la art. 1, din
prevederile anuale aprobate Ón bugetul Ministerului
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului cu aceast„
destina˛ie.
Art. 4. — Suma prev„zut„ la art. 3 se vireaz„ de c„tre
Ministerul Finan˛elor Publice, Ón termen de 15 zile de la
intrarea Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri, Óntr-un cont bancar
deschis pe numele Companiei Na˛ionale de Autostr„zi ∫i
Drumuri Na˛ionale din Rom‚nia — S.A. pentru lucrarea de
utilitate public„ prev„zut„ la art. 1, Ón vederea efectu„rii
desp„gubirilor Ón cadrul procedurilor de expropriere.
Art. 5. — Planurile de situa˛ie cu amplasamentul lucr„rii,
delimitarea suprafe˛elor ∫i a construc˛iilor supuse
exproprierii, precum ∫i tabelul prev„zut Ón anexa nr. 2 se
aduc la cuno∫tin˛„ public„ prin afi∫are la sediul consiliilor
locale implicate din jude˛ul Bistri˛a-N„s„ud ∫i vor r„m‚ne
afi∫ate p‚n„ la finalizarea procedurii de desp„gubire.
Planurile cu amplasamentul lucr„rii vor fi publicate ∫i Óntr-un
ziar local.
Art. 6. — Regularizarea documenta˛iilor cadastrale se va
efectua de c„tre expropriator, pe baza proiectului tehnic ∫i
a detaliilor de execu˛ie, cu respectarea reglement„rilor Ón
vigoare ∫i f„r„ a fi necesar„ modificarea prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 14 iulie 2005.
Nr. 745.
*) Anexele nr. 1 ∫i 2 se comunic„ Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind cazarea unei delega˛ii maghiare la Centrul de Cazare
∫i Proceduri pentru Solicitan˛ii de Azil Timi∫oara, aflat Ón subordinea Oficiului Na˛ional pentru Refugia˛i
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Pe toat„ perioada desf„∫ur„rii lucr„rilor de
asanare a apei din zona de calamitate Ón albia r‚ului
Timi∫, se aprob„ cazarea gratuit„ Ón Centrul de Cazare ∫i
Proceduri pentru Solicitan˛ii de Azil Timi∫oara, aflat Ón

subordinea Oficiului Na˛ional pentru Refugia˛i, a delega˛iei
maghiare de circa 100 de speciali∫ti.
Art. 2. — Cheltuielile aferente unit„˛ilor vor fi suportate
din bugetul Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor — Oficiul
Na˛ional pentru Refugia˛i.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Anghel Andreescu,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 14 iulie 2005.
Nr. 756.
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 2005, pentru jude˛ul Harghita
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. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea sumelor defalcate
din taxa pe valoarea ad„ugat„ pentru sus˛inerea sistemului
de protec˛ie a persoanelor cu handicap, cultur„, culte ∫i
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2005, cu suma de
1.500 mii lei (RON), pentru jude˛ul Harghita, din Fondul de
rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón
bugetul de stat pe anul 2005, ∫i alocarea acesteia

bugetului propriu al municipiului Gheorgheni, pentru
finan˛area unor cheltuieli curente.
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 2005.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Anghel Andrescu,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu

Bucure∫ti, 14 iulie 2005.
Nr. 768.
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