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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind autorizarea Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor de a achizi˛iona echipamentele,
software-ul, investi˛iile, serviciile ∫i materialele destinate moderniz„rii ∫i dezvolt„rii re˛elelor
proprii de comunica˛ii ∫i informatic„ — etapa a III-a
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 3 alin. (1) lit. c) din Legea datoriei publice nr. 313/2004,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se autorizeaz„ Ministerul Administra˛iei ∫i
Internelor s„ achizi˛ioneze Ón limita a 25.000.000 euro
echipamentele, software-ul, investi˛iile, serviciile ∫i
materialele destinate moderniz„rii ∫i dezvolt„rii re˛elelor
proprii de comunica˛ii ∫i informatic„ — etapa a III-a.
Art. 2. — Achizi˛iile prev„zute la art. 1 se vor efectua Ón
conformitate cu dispozi˛iile legale Ón vigoare privind
achizi˛iile publice.

Art. 3. — Livr„rile de bunuri, investi˛ii ∫i servicii
prev„zute la art. 1 vor fi incluse Ón programele anuale de
achizi˛ii publice ale Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor.
Art. 4. — Achizi˛iile prev„zute la art. 1 vor fi finan˛ate Ón
conformitate

cu

prevederile

Legii

datoriei

publice

nr. 313/2004.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 14 iulie 2005.
Nr. 814.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind aprobarea contract„rii de c„tre Ministerul Finan˛elor Publice a unui credit extern
Ón valoare de 100 milioane euro destinat realiz„rii Autostr„zii Bra∫ov—Cluj—Bor∫
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 3 alin. (1) lit. c) din Legea datoriei publice nr. 313/2004,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ contractarea de c„tre Ministerul
Finan˛elor Publice a unui credit extern Ón valoare total„ de
100 milioane euro, destinat realiz„rii Autostr„zii Bra∫ov—
Cluj—Bor∫.
Art. 2. — Œn vederea contract„rii creditului extern
prev„zut la art. 1 se va semna un acord de Ómprumut Óntre
Ministerul Finan˛elor Publice ∫i Raiffeisen Zentralbank
Osterreich AG ∫i Calyon Corporate and Investment Bank —
S.A., cu urm„toarele condi˛ii financiare:
a) perioada de acordare a creditului este de 12 ani, din
care 4 ani reprezint„ perioada de gra˛ie;
b) ratele de rambursare sunt Ón num„r de 17, egale,
consecutive ∫i pl„tibile semestrial, prima la 4 ani de la data
intr„rii Ón efectivitate a acordului de Ómprumut;
c) rat„ variabil„ de dob‚nd„.

Art. 3. — Œntre Ministerul Finan˛elor Publice, Ón calitate
de Œmprumutat, ∫i Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i
Turismului, Ón calitate de SubÓmprumutat, se va Óncheia un
acord de Ómprumut subsidiar prin care se vor delega
Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului
Óntreaga autoritate ∫i responsabilitate Ón implementarea
proiectului, utilizarea sumelor din Ómprumut ∫i efectuarea
pl„˛ilor aferente serviciului datoriei publice externe.
Art. 4. — Rambursarea creditului extern prev„zut la
art. 1 ∫i 2, precum ∫i plata primelor de asigurare, a
dob‚nzilor, a comisioanelor ∫i a altor costuri aferente se
vor asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, Ón limita sumelor
aprobate anual cu aceast„ destina˛ie.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 28 iulie 2005.
Nr. 871.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului
din Fondul de interven˛ie la dispozi˛ia Guvernului pentru Ónl„turarea efectelor calamit„˛ilor naturale
produse de inunda˛ii
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, ∫i al art. 21 lit. b) 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. — (1) Se aprob„ suplimentarea bugetului
Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului din
Fondul de interven˛ie la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón
bugetul de stat pe anul 2005, cu suma de 20.000 mii lei
(RON) la capitolul 63.01 îServicii ∫i dezvoltare public„ ∫i
locuin˛e“, titlul îTransferuri“, pozi˛ia îLocuin˛e“.
(2) Pentru asigurarea fondurilor prev„zute la alin. (1) se
suplimenteaz„ Fondul de interven˛ie la dispozi˛ia Guvernului
cu suma de 20.000 mii lei (RON) din Fondul de rezerv„
bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de
stat pe anul 2005.
(3) Fondurile prev„zute la alin. (1) se utilizeaz„ pentru
Ónl„turarea efectelor inunda˛iilor asupra caselor de locuit din
zonele calamitate.

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
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului pe anul 2005.
Art. 3. — Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i
Turismului r„spunde de modul de utilizare, Ón conformitate
cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prezentei
hot„r‚ri.
Art. 4. — Cu sumele neutilizate p‚n„ la data de
10 decembrie 2005, la propunerea ordonatorului principal
de credite, se reÓntrege∫te Fondul de interven˛ie la
dispozi˛ia Guvernului.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
Ministrul delegat pentru lucr„ri publice
∫i amenajarea teritoriului,
László Borbély
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 28 iulie 2005.
Nr. 872.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind actualizarea limitei valorii zilnice pentru produsele lactate ∫i de panifica˛ie acordate
pentru elevii din clasele I—IV din Ónv„˛„m‚ntul de stat ∫i pentru copiii pre∫colari din gr„dini˛ele
de stat cu program normal de 4 ore, precum ∫i pentru modificarea ∫i completarea Regulamentului
de aplicare a Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate
∫i de panifica˛ie pentru elevii din clasele I—IV din Ónv„˛„m‚ntul de stat, aprobat
prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 932/2002
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 1 alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate ∫i de panifica˛ie pentru elevii din clasele I—IV din
Ónv„˛„m‚ntul de stat, precum ∫i pentru copiii pre∫colari din gr„dini˛ele de stat cu program normal de 4 ore, aprobat„ cu
modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 16/2003, cu modific„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. I. — Œncep‚nd cu data de 12 septembrie 2005 se
actualizeaz„ limita valorii zilnice pentru produsele lactate ∫i

de panifica˛ie acordate pentru un elev, respectiv pentru un
pre∫colar, la 0,97 lei (RON)/elev, respectiv pre∫colar.
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Art. II. — Regulamentul de aplicare a Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de
produse lactate ∫i de panifica˛ie pentru elevii din clasele
I—IV din Ónv„˛„m‚ntul de stat, aprobat prin Hot„r‚rea
Guvernului nr. 932/2002, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 652 din 2 septembrie 2002, se
modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:

1. Articolul 9 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 9. — Anexele nr. 1—5 fac parte integrant„ din
prezentul regulament“.
2. Dup„ anexa nr. 4 se introduce o nou„ anex„, anexa
nr. 5 îSpecifica˛ii“, cu urm„torul cuprins:
îANEXA Nr. 5
la regulament

SPECIFICAﬁII

1. Pentru produsele lactate valoarea nu va dep„∫i 0,67
lei (RON) pentru laptele UHT, respectiv 0,57 lei (RON)
pentru laptele pasteurizat, ∫i 0,30 lei (RON) pentru produsul
de panifica˛ie.
2. Pentru ob˛inerea unor pre˛uri c‚t mai competitive
autorit„˛ile contractante, de regul„, vor opta pentru licita˛ia
de tipul separat pe produse.

3. Œn situa˛iile excep˛ionale, c‚nd se opteaz„ pentru
licita˛ia de tip pachet, se va men˛ine prioritatea distribuirii
de lapte UHT.
4. Diversificarea programului cu produse derivate din
produsul de baz„ lapte nu va dep„∫i limita maxim„ de
33%.
5. Ca ordine de prioritate Ón distribu˛ia produselor lactate
derivate pe primul loc se situeaz„ iaurtul.“

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii,
Mircea Miclea
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 4 august 2005.
Nr. 882.
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 Boto∫ani
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
200 mii lei (RON), din Fondul de rezerv„ bugetar„ la
dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul
2005, ∫i alocarea acesteia bugetului propriu al comunei
H„ne∫ti, jude˛ul Boto∫ani, pentru realizarea obiectivului de

investi˛ii îReabilitare drumuri prin Ómpietruire Ón comuna
H„ne∫ti, jude˛ul Boto∫ani“.
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,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 4 august 2005.
Nr. 883.
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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 2005, pentru jude˛ul Boto∫ani
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
200 mii lei (RON), pentru jude˛ul Boto∫ani, din Fondul de
rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón
bugetul de stat pe anul 2005, ∫i alocarea acesteia
bugetului propriu al comunei Frumu∫ica, jude˛ul Boto∫ani,
pentru finan˛area lucr„rilor de reabilitare a drumului

comunal DC 46 Km 2+270–8+270 situat pe raza comunei
Frumu∫ica, jude˛ul Boto∫ani.
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,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 4 august 2005.
Nr. 884.

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 C„l„ra∫i
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
528,8 mii lei (RON), pentru jude˛ul C„l„ra∫i, din Fondul de
rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón
bugetul de stat pe anul 2005, ∫i alocarea acesteia
bugetelor locale ale unit„˛ilor administrativ-teritoriale, potrivit

anexei care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re,
pentru realizarea unor obiective de investi˛ii.
Art. 2. — Suma prev„zut„ la art. 1 se utilizeaz„ de
c„tre ordonatorii principali de credite, potrivit dispozi˛iilor
legale.
Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón volumul ∫i Ón
structura bugetului de stat pe anul 2005.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 4 august 2005.
Nr. 885.
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ANEX√
SITUAﬁIA

sumelor repartizate pe unit„˛i administrativ-teritoriale din jude˛ul C„l„ra∫i,
pentru realizarea unor lucr„ri de investi˛ii
Nr.
crt.

1.
2.

Unitatea administrativ-teritorial„

Suma
— mii lei RON —

Destina˛ia

Ora∫ul Bude∫ti
Comuna Mitreni

Refacere pode˛
Refacere pode˛

220,6
308,2
528,8

T O T A L:

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea unor normative de cheltuieli pentru institu˛iile prefectului unor jude˛e
afectate de calamit„˛i naturale Ón perioada aprilie—iulie 2005
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 5 alin. (5) ∫i al art. 7 alin. (11) din Ordonan˛a
Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorit„˛ile administra˛iei publice ∫i institu˛iile
publice, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 247/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Œn vederea acoperirii cheltuielilor
suplimentare determinate de gestionarea situa˛iilor de
urgen˛„ Ón zonele afectate de calamit„˛i naturale,
consumul lunar de carburan˛i ∫i cheltuielile privind
convorbirile telefonice, corespunz„toare lunilor aprilie—

iulie 2005, se suplimenteaz„ cu 50% fa˛„ de normativele
Ón vigoare, pentru institu˛iile prefectului jude˛elor
prev„zute Ón anexa care face parte integrant„ din
prezenta hot„r‚re, cu obliga˛ia Óncadr„rii Ón cheltuielile
bugetare aprobate.

PRIM-MINISTRU

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

Bucure∫ti, 4 august 2005.
Nr. 886.

ANEX√
LISTA

cuprinz‚nd jude˛ele Ón care institu˛iile prefectului beneficiaz„ de suplimentarea consumului lunar de carburan˛i
∫i a cheltuielilor privind convorbirile telefonice cu 50% fa˛„ de normativele de cheltuieli
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Alba
Arge∫
Bac„u
Br„ila
Buz„u
Cara∫-Severin
Cluj
Gala˛i
Harghita

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Hunedoara
Mehedin˛i
Olt
Prahova
Suceava
Teleorman
Timi∫
Tulcea
Vrancea
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea art. 1 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 821/2005 privind alocarea unei sume
din Fondul de interven˛ie la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005,
pentru Ónl„turarea efectelor calamit„˛ilor naturale produse Ón unele jude˛e ale ˛„rii
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, precum ∫i al art. 21 lit. b) 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.
Articol unic. — Articolul 1 din Hot„r‚rea Guvernului
nr. 821/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de
interven˛ie la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de
stat pe anul 2005, pentru Ónl„turarea efectelor calamit„˛ilor
naturale produse Ón unele jude˛e ale ˛„rii, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 661 din 25 iulie
2005, se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
îArt. 1. — Se aprob„ alocarea sumei de 255.000 mii lei
(RON) din Fondul de interven˛ie la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005, bugetelor proprii

ale unor jude˛e, pentru Ónl„turarea efectelor calamit„˛ilor
naturale produse Ón acest an, Ón vederea realiz„rii unor
lucr„ri urgente de refacere a infrastructurii grav afectate
(drumuri jude˛ene, drumuri comunale, str„zi, poduri, pode˛e,
re˛ele de canalizare ∫i colectare a apelor pluviale,
aliment„ri cu ap„, lucr„ri de ap„r„ri de maluri ∫i diguri din
administrarea autorit„˛ilor administra˛iei publice locale), la
propunerea comitetelor jude˛ene pentru situa˛ii de urgen˛„,
conform anexei care face parte integrant„ din prezenta
hot„r‚re.“

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 4 august 2005.
Nr. 887.
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 Br„ila
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, precum ∫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. — (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 435,5 mii lei (RON), pentru jude˛ul Br„ila, 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 Br„ila, jude˛ul Br„ila.
(2) Alocarea prev„zut„ la alin. (1) este necesar„ pentru
sus˛inerea ajutorului de stat regional acordat prin
intermediul Administra˛iei Zonei Libere Br„ila operatorilor

economici care func˛ioneaz„ Ón regim de zon„ liber„ ∫i
care au Óncheiat contracte de concesiune cu Administra˛ia
Zonei Libere Br„ila p‚n„ la data de 1 iulie 2002, conform
Hot„r‚rii Guvernului nr. 1.900/2004 privind compatibilizarea
ajutoarelor de stat existente, acordate Ón temeiul Legii
nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere.
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,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 4 august 2005.
Nr. 888.

TARIFE
pentru publicarea unor acte Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei pentru anul 2005
1. MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I
1.1. Ordine ale mini∫trilor, preciz„ri, instruc˛iuni, criterii, norme metodologice emise de organe ale administra˛iei publice ∫i de alte institu˛ii publice,
care nu sunt prev„zute de Constitu˛ie, republicat„, Ón art. 78, 100, 108, 115 ∫i 147
1.2. Deciziile pronun˛ate de Sec˛iile Unite ale Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie
2. MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a III-a
2.1. Pierderi de acte, sigilii, ∫tampile, ciocane silvice, roviniete
2.2. Schimb„ri de nume
2.3. Cita˛ii emise de instan˛ele judec„tore∫ti
2.4. Cita˛ii la care num„rul persoanelor citate este mai mare de unu
2.5. Publicarea ordonan˛ei judec„toriei privind pierderea, sustragerea sau distrugerea cecului ca instrument de plat„,
a cambiei ∫i a biletului la ordin
2.6. Acte procedurale ale instan˛elor judec„tore∫ti, a c„ror publicare este prev„zut„ de Legea nr. 31/1990, republicat„
2.7. Extras-cerere pentru dob‚ndirea sau renun˛area la cet„˛enia rom‚n„
2.8. Concursuri pentru ocuparea de posturi didactice Ón Ónv„˛„m‚ntul superior ∫i a posturilor vacante de func˛ionari publici
2.9. Anun˛uri privind concursul de admitere la Institutul Na˛ional al Magistraturii, la concursul de admitere Ón magistratur„,
la examenul de capacitate pentru magistra˛ii stagiari, precum ∫i pentru locurile vacante de magistra˛i, executori
judec„tore∫ti, notari publici
2.10. Anun˛uri privind concursul pentru posturile vacante de manager economic ∫i celelalte posturi vacante de personal ale cur˛ilor de apel ∫i tribunalelor
2.11. Anun˛uri privind data la care au loc adun„rile generale ale judec„torilor ∫i procurorilor, precum ∫i perioada
de depunere a propunerilor de candidaturi pentru Consiliul Superior al Magistraturii (C.S.M.)
2.12. Publicarea ordonan˛ei de clasare a comisiei de cercetare a averilor sau a hot„r‚rii irevocabile a instan˛ei judec„tore∫ti,
prin care se constat„ c„ provenien˛a bunurilor este justificat„
2.13. Publicarea declara˛iilor de avere potrivit legii
2.14. Publicarea rapoartelor periodice de activitate ale autorit„˛ilor publice ∫i a raportului privind starea justi˛iei
2.15. Bilan˛uri de ocupare a for˛ei de munc„ pe jude˛e ∫i la nivel na˛ional
2.16. Publicarea listei donatorilor ∫i a dona˛iilor f„cute partidelor politice, precum ∫i a raportului de venituri
∫i cheltuieli electorale ale partidelor
2.17. Alte publica˛ii cu prezentare tabelar„
2.18. Alte acte a c„ror publicare este prev„zut„ de Legea nr. 31/1990, republicat„
3. MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a IV-a
3.1. Publicarea Ón extras sau integral a Óncheierilor judec„torului delegat de autorizare a constituirii societ„˛ilor comerciale ∫i de Ónmatriculare a acestora
3.2. Alte hot„r‚ri judec„tore∫ti prev„zute de lege
3.3. Publicarea proiectului de fuziune sau divizare
3.4. Bilan˛uri ∫i conturi de profit ∫i pierdere (anun˛uri-extras)
3.5. Bilan˛uri ale b„ncilor
3.6. Acte adi˛ionale
3.7. Publicarea dispozitivului hot„r‚rii definitive de excludere a unui asociat (S.N.C., S.C.S., S.R.L.), precum
∫i a hot„r‚rii de declarare a nulit„˛ii unei societ„˛i comerciale
3.8. Alte publica˛ii ale agen˛ilor economici, sub form„ de text, a c„ror publicare este prev„zut„ de lege (soma˛ii, convoc„ri de adun„ri generale,
hot„r‚ri ale adun„rilor generale, acte de numire a lichidatorilor, bilan˛uri contabile ale lichidatorilor, raportul cenzorilor Ón caz de lichidare etc.)
3.9. Publica˛ii cu prezentare tabelar„
3.10. Alte acte a c„ror publicare este prev„zut„ de lege
4. MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a V-a
4.1. Publicarea contractelor colective de munc„ Óncheiate la nivel na˛ional ∫i de ramur„
5. MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a
5.1. Publicarea anun˛ului de inten˛ie pentru ini˛ierea unor proiecte Ón condi˛ii de parteneriat public-privat, conform O.G. nr. 16/2002
5.2. Publicarea hot„r‚rilor judec„tore∫ti irevocabile pronun˛ate Ón aplicarea O.U.G. nr. 60/2001
5.3. Publicarea anun˛ului de licita˛ie public„ deschis„ Ón vederea deleg„rii gestiunii serviciilor publice de alimentare cu ap„ ∫i de canalizare
5.4. Publicarea anun˛ului de licita˛ie public„ deschis„ pentru delegarea gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localit„˛ilor prin concesiune
5.5. Publicarea anun˛ului de licita˛ie public„ deschis„ privind organizarea ∫i func˛ionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public
∫i privat de interes local
5.6. Alte acte a c„ror publicare este prev„zut„ de lege
6. MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a
6.1. Publicarea Óncheierii judec„torului delegat de Ónmatriculare a societ„˛ii cooperative — Ón extras sau integral, conform Legii nr. 359/2004
6.2. Hot„r‚rile A.G.A. sau actul adi˛ional, Ón cazul Ón care s-a modificat actul constitutiv prin aceste hot„r‚ri
6.3. Hot„r‚rea irevocabil„ a tribunalului de anulare a hot„r‚rii A.G.A.
6.4. Hot„r‚rea A.G.A. prin care se aprob„ situa˛ia financiar„ anual„
6.5. Hot„r‚rea A.G.A. pentru majorarea capitalului social, numai dac„ majorarea este mai mare de 10%
6.6. Proiectul de fuziune/divizare vizat de judec„torul delegat
6.7. Actul modificator al actului constitutiv al societ„˛ii absorbante
6.8. Actul de dizolvare a societ„˛ii
6.9. Actul de numire a lichidatorilor
Tarifele de publicare cuprind T.V.A. Ón cot„ de 19%.
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