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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind transmiterea unei p„r˛i dintr-un imobil din domeniul public al statului
∫i din administrarea Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor Ón domeniul public
al ora∫ului T‚rgu Frumos ∫i Ón administrarea Consiliului Local al Ora∫ului T‚rgu Frumos,
jude˛ul Ia∫i
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 9 alin. (1) ∫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,
Guvernul Rom‚niei

adopt„ prezenta hot„r‚re.

Art. 1. — Se aprob„ transmiterea unei p„r˛i dintr-un
imobil situat Ón ora∫ul T‚rgu Frumos, str. Petru Rare∫
nr. 39, jude˛ul Ia∫i, 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 Administra˛iei ∫i Internelor Ón domeniul public al

ora∫ului T‚rgu Frumos ∫i Ón administrarea Consiliului Local
al Ora∫ului T‚rgu Frumos, jude˛ul Ia∫i.
Art. 2. — Predarea-preluarea imobilului prev„zut la
art. 1 se face pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre p„r˛ile
interesate, Ón termen de 30 de zile de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Anghel Andreescu,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
Mara RÓmniceanu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 11 august 2005.
Nr. 931.
ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a p„r˛ii din imobilul care se transmite din domeniul public al statului ∫i din administrarea Ministerului Administra˛iei
∫i Internelor Ón domeniul public al ora∫ului T‚rgu Frumos ∫i Ón administrarea Consiliului Local
al Ora∫ului T‚rgu Frumos, jude˛ul Ia∫i
Locul
unde este situat imobilul

Persoana juridic„
de la care
se transmite imobilul

Ora∫ul T‚rgu Frumos,
Statul rom‚n,
str. Petru Rare∫ nr. 39, din administrarea
jude˛ul Ia∫i
Ministerului Administra˛iei
∫i Internelor

Persoana juridic„
la care se transmite
imobilul

Ora∫ul T‚rgu Frumos,
Ón administrarea
Consiliului Local
al Ora∫ului T‚rgu Frumos

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Suprafa˛a construit„ = 24 m2
Suprafa˛a desf„∫urat„ = 24 m2
Suprafa˛a de teren aferent„ = 1.265,15 m2

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

102.021

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea
∫i func˛ionarea Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 155/2005
privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 211 din

14 martie 2005, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
se modific„ dup„ cum urmeaz„:
1. Alineatul (3) al articolului 6 se abrog„.
2. Articolul 61 va avea urm„torul cuprins:
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îArt. 6 1. — Œn structura Ministerului Agriculturii,
P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale, Ón coordonarea direct„ a
ministrului, se Ónfiin˛eaz„ Autoritatea competent„ pentru
acreditarea agen˛iilor de pl„˛i pentru agricultur„, dezvoltare

rural„ ∫i pescuit ∫i a Organismului coordonator al
agen˛iilor de pl„˛i pentru agricultur„, dezvoltare rural„ ∫i
pescuit, care acord„ ∫i/sau retrage acreditarea de
func˛ionare a acestora.“

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Gheorghe Flutur
p. Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Mihai Constantin ™eitan,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
Mara RÓmniceanu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 11 august 2005.
Nr. 933.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind darea Ón administrarea Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor
a unui teren Ón suprafa˛„ de 1.200 m2 aflat Ón domeniul public al statului
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫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,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ darea Ón administrarea Ministerului
Administra˛iei ∫i Internelor a unui teren Ón suprafa˛„ de
1.200 m 2 , trecut Ón domeniul public al statului prin
Hot„r‚rea Consiliului Local al Comunei Suciu de Sus
nr. 20 din 30 iulie 2004, situat Ón Comuna Suciu de Sus,
jude˛ul Maramure∫, identificat potrivit anexei care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re, pentru realizarea

obiectivului de investi˛ie îSediu Post Poli˛ie Comunal“ Suciu
de Sus, jude˛ul Maramure∫.
Art. 2. — Predarea-preluarea terenului prev„zut la art. 1
se face pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre p„r˛ile
interesate, Ón termen de 30 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
p. Ministrul finan˛elor publice,
Mara RÓmniceanu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 18 august 2005.
Nr. 943.
ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului Ón suprafa˛„ de 1.200 m2, aflat Ón domeniul public al statului,
care se d„ Ón administrarea Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor
Denumirea ∫i locul
unde este situat terenul

Teren, comuna Suciu de Sus,
jude˛ul Maramure∫

Persoana juridic„
la care se d„
Ón administrare terenul

Ministerul Administra˛iei
∫i Internelor

Caracteristicile terenului

Teren intravilan
Suprafa˛a — 1.200 m2;
Nr. Topo: 162/21/2/2/4/22; C.F.: 1717
Suciu de Sus, jude˛ul Maramure∫
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind trecerea unei construc˛ii aflate Ón administrarea Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor
din domeniul public al statului Ón domeniul privat al statului
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 10 alin. (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. 2 din
Ordonan˛a Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din func˛iune, casare ∫i valorificare a
activelor corporale care alc„tuiesc domeniul public al statului ∫i al unit„˛ilor administrativ-teritoriale, aprobat„ prin Legea
nr. 246/2001,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ trecerea din domeniul public al
statului Ón domeniul privat al statului a unei construc˛ii
aflate Ón administrarea Ministerului Administra˛iei ∫i
Internelor, situat„ Ón municipiul Bucure∫ti, str. Matei Voievod
nr. 113, sectorul 2, identificat„ potrivit anexei care face
parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.

Art. 2. — Trecerea Ón domeniul privat al statului a
construc˛iei prev„zute la art. 1 se face Ón vederea scoaterii
din func˛iune ∫i cas„rii acesteia.
Art. 3. — Dup„ scoaterea din func˛iune ∫i casarea
construc˛iei, Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor Ó∫i va
actualiza Ón mod corespunz„tor datele din eviden˛a
cantitativ-valoric„.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
p. Ministrul finan˛elor publice,
Mara RÓmniceanu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 18 august 2005.
Nr. 944.
ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a construc˛iei aflate Ón administrarea Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor,
care trece din domeniul public al statului Ón domeniul privat al acestuia
Adresa construc˛iei

Bucure∫ti, str. Matei Voievod
nr. 113, sectorul 2

Persoana juridic„
Ón a c„rei administrare
se afl„ construc˛ia

Ministerul Administra˛iei
∫i Internelor

Caracteristicile construc˛iei
care trece Ón domeniul privat al statului

Barac„ metalic„ pentru central„ termic„ — pavilion 04
Suprafa˛a construit„ = 58,50 m2
Suprafa˛a desf„∫urat„ = 58,50 m2
Anul construc˛iei: 1984
Valoarea contabil„ = 112.772 lei

Num„rul
de Ónregistrare
la Ministerul
Finan˛elor
Publice

104.220
(par˛ial)

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind trecerea unor imobile aflate Ón administrarea Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor
din domeniul public al statului Ón domeniul privat al statului
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 10 alin. (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. 2 din
Ordonan˛a Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din func˛iune, casare ∫i valorificare a
activelor corporale care alc„tuiesc domeniul public al statului ∫i al unit„˛ilor administrativ-teritoriale, aprobat„ prin Legea
nr. 246/2001,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ trecerea din domeniul public al
statului Ón domeniul privat al statului a unor imobile

aflate Ón administrarea Ministerului Administra˛iei ∫i
Internelor, situate Ón municipiul C„l„ra∫i — zona Chiciu,
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jude˛ul C„l„ra∫i, Ón comuna Tarna Mare, jude˛ul Satu Mare,
∫i Ón comuna Poienile de sub Munte, jude˛ul Maramure∫,
identificate potrivit anexei care face parte integrant„ din
prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — Trecerea Ón domeniul privat al statului a
imobilelor prev„zute la art. 1 se face Ón vederea scoaterii
din func˛iune ∫i cas„rii acestora.

Art. 3. — Dup„ scoaterea din func˛iune ∫i

casarea

imobilelor, Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor Ó∫i va
actualiza Ón mod corespunz„tor datele din eviden˛a
cantitativ-valoric„.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
p. Ministrul finan˛elor publice,
Mara RÓmniceanu,
secretar de stat

Bucure∫ti, 18 august 2005.
Nr. 945.

ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor aflate Ón administrarea Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor,
care trec din domeniul public al statului Ón domeniul privat al acestuia
Nr.
crt.

Adresa imobilului

Persoana juridic„
Ón a c„rei administrare
se afl„ imobilul

1. Municipiul C„l„ra∫i —
zona Chiciu,
jude˛ul C„l„ra∫i

Ministerul Administra˛iei
∫i Internelor

2. Comuna Tarna Mare,
jude˛ul Satu Mare

Ministerul Administra˛iei
∫i Internelor

3. Comuna
Poienile de sub Munte,
jude˛ul Maramure∫

Ministerul Administra˛iei
∫i Internelor

Caracteristicile imobilului
care trece Ón domeniul
privat al statului

Pavilion depozit — 02
Suprafa˛a construit„ = 168,75 m2
Suprafa˛a desf„∫urat„ = 168,75 m2
Anul construc˛iei: 1959
Valoarea contabil„: 122.788.000 lei
Pavilion ∫opron — 06
Suprafa˛a construit„ = 100,00 m2
Suprafa˛a desf„∫urat„ = 100,00 m2
Anul construc˛iei: 1978
Valoarea contabil„ = 7.140.355 lei
Pavilion ∫opron — 08
Suprafa˛a construit„ = 178,5 m2
Suprafa˛a desf„∫urat„ = 178,5 m2
Anul construc˛iei: 1975
Valoarea contabil„ = 20.012.046 lei
Pavilion cocin„ — 09
Suprafa˛a construit„ = 120,36 m2
Suprafa˛a desf„∫urat„ = 120,36 m2
Anul construc˛iei: 1975
Valoarea contabil„ = 122.295.818 lei
Pavilion cocin„ — 10
Suprafa˛a construit„ = 76 m2
Suprafa˛a desf„∫urat„ = 76 m2
Anul construc˛iei: 1975
Valoarea contabil„ = 185.296.711 lei
Pavilion administrativ — 01
Suprafa˛a construit„ = 274 m2
Suprafa˛a desf„∫urat„ = 274 m2
Anul construc˛iei: 1932
Valoarea contabil„ = 630.165.158 lei
Pavilion magazii — 02
Suprafa˛a construit„ = 114,4 m2
Suprafa˛a desf„∫urat„ = 114,4 m2
Anul construc˛iei: 1951
Valoarea contabil„ = 261.359.892 lei
Pavilion grajd — 03
Suprafa˛a construit„ — 259,2 m2
Suprafa˛a desf„∫urat„ = 259,2 m2
Anul construc˛iei: 1951
Valoarea contabil„ = 482.978.361 lei

Num„rul
de Ónregistrare
la Ministerul
Finan˛elor
Publice

105.212
(par˛ial)
49-027-02
105.122
(par˛ial)
49-228-06
49-228-08

49-228-09

49-228-10

105.179
(par˛ial)
49-345-1
49-345-2

49-345-3
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Adresa imobilului

Persoana juridic„
Ón a c„rei administrare
se afl„ imobilul

Caracteristicile imobilului
care trece Ón domeniul
privat al statului

Pavilion depozit C.L. — 04
Suprafa˛a construit„ = 21,76 m2
Suprafa˛a desf„∫urat„ = 21,76 m2
Anul construc˛iei: 1951
Valoarea contabil„ = 23.803.173 lei
Pavilion padoc porci — 05
Suprafa˛a construit„ = 66,42 m2
Suprafa˛a desf„∫urat„ = 66,42 m2
Anul construc˛iei: 1989
Valoarea contabil„ = 30.940.801 lei
Pavilion padoc c‚ini — 06
Suprafa˛a construit„ = 7,59 m2
Suprafa˛a desf„∫urat„ = 7,59 m2
Anul construc˛iei: 1974
Valoarea contabil„ = 3.535.691 lei
Pavilion WC-07
Suprafa˛a construit„ = 12,59 m2
Suprafa˛a desf„∫urat„ = 12,59 m2
Anul construc˛iei: 1979
Valoarea contabil„ = 17.332.727 lei
Pilon anten„
Anul construc˛iei: 1989
Valoarea contabil„ = 21.000 lei
Œmprejmuire din prefabricate de beton
Ón lungime de 30 m
Anul construc˛iei: 1933
Valoarea contabil„ = 23.034.390 lei
Œmprejmuire din s‚rm„ ghimpat„ pe st‚lpi
Ón lungime de 271 m
Anul construc˛iei: 1933
Valoarea contabil„ = 59.609.160 lei

Num„rul
de Ónregistrare
la Ministerul
Finan˛elor
Publice

49-345-4

49-345-5

49-345-6

49-345-7

49-345

49-345

49-345

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind aprobarea statutului de consilier de stat al primului-ministru al doamnei Corina Coman,
deta∫at„ de Guvernul Republicii Franceze, precum ∫i a cheltuielilor ocazionate
de deplas„rile efectuate Ón ˛„rile Uniunii Europene
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ ca, Óncep‚nd cu data de 1 august
2005, doamna Corina Coman, deta∫at„ de Guvernul
Republicii Franceze, s„ de˛in„ statutul de consilier de stat
al primului-ministru, cu misiunea de a coordona activitatea
Secretariatului permanent pentru afaceri europene.

Art. 2. — Finan˛area cheltuielilor ocazionate de
deplas„rile efectuate Ón ˛„rile Uniunii Europene, Ón interes
de serviciu, de c„tre doamna Corina Coman, respectiv
transport, cazare ∫i diurn„, se suport„ din bugetul
Cancelariei Primului-Ministru, potrivit prevederilor legale Ón
vigoare.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. ™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Vlad Moisescu
p. Ministrul finan˛elor publice,
Mara RÓmniceanu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 18 august 2005.
Nr. 946.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea art. 27 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Ordonan˛ei Guvernului
nr. 44/2004 privind integrarea social„ a str„inilor care au dob‚ndit o form„ de protec˛ie
Ón Rom‚nia, aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.483/2004
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Alineatul (2) al articolului 27 din
Normele metodologice de aplicare a Ordonan˛ei Guvernului
nr. 44/2004 privind integrarea social„ a str„inilor care au
dob‚ndit o form„ de protec˛ie Ón Rom‚nia, aprobate prin
Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.483/2004, publicat„ Ón Monitorul

Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 863 din 22 septembrie
2004, se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
î(2) Decizia asupra cererii prev„zute la art. 26 se ia de
c„tre Oficiul Na˛ional pentru Refugia˛i pe baza
documentelor prev„zute la alin. (1), cuantumul subven˛iei
acordate fiind de p‚n„ la 50% din valoarea chiriei.“

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
p. Ministrul finan˛elor publice,
Mara RÓmniceanu,
secretar de stat

Bucure∫ti, 18 august 2005.
Nr. 948.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea bugetului de venituri ∫i cheltuieli denominat ∫i rectificat pe anul 2005
al Administra˛iei Na˛ionale de Meteorologie, aflat„ sub autoritatea
Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor
Œn temeiul prevederilor art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i ale art. 38 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„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli
denominat ∫i rectificat pe anul 2005 al Administra˛iei
Na˛ionale de Meteorologie, aflat„ sub autoritatea
Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor, prev„zut Ón
anexa*) care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prev„zu˛i Ón
bugetul de venituri ∫i cheltuieli men˛ionat la alin. (1) se
aprob„ de Ministerul Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor Ón
termen de 30 de zile de la data intr„rii Ón vigoare a
prezentei hot„r‚ri.
Art. 2. — (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale
Ónscrise Ón bugetul de venituri ∫i cheltuieli prev„zut la art. 1
reprezint„ limita maxim„ ∫i nu pot fi dep„∫ite dec‚t Ón
cazuri justificate, numai cu aprobarea Guvernului, la
propunerea Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor, cu
avizul Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei ∫i
al Ministerului Finan˛elor Publice.

(2) Œn cazul Ón care Ón execu˛ie se Ónregistreaz„ dep„∫iri
sau nerealiz„ri ale veniturilor totale aprobate, Administra˛ia
Na˛ional„ de Meteorologie poate efectua cheltuieli totale
propor˛ional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu
Óncadrarea Ón indicatorii de eficien˛„ aproba˛i.
Art. 3. — (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie
contraven˛ie ∫i se sanc˛ioneaz„ cu amend„ de la 1.000 lei
(RON) la 5.000 lei (RON).
(2) Contraven˛iei prev„zute la alin. (1) i se aplic„
dispozi˛iile Ordonan˛ei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contraven˛iilor, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri
prin Legea nr. 180/2002, cu modific„rile ulterioare.
Art. 4. — Contraven˛ia prev„zut„ la art. 3 se constat„ ∫i
amenda se aplic„ de c„tre organele de control financiar
ale statului, Ómputernicite potrivit legii, persoanelor vinovate
de nerespectarea prevederilor prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Bucure∫ti, 18 august 2005.
Nr. 949.

*) Anexa se comunic„ Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor.

Contrasemneaz„:
Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
Sulfina Barbu
p. Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Mihai Constantin ™eitan,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
Mara RÓmniceanu,
secretar de stat
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hot„r‚rea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile
de salarizare Ón valut„ ∫i celelalte drepturi Ón valut„ ∫i Ón lei ale personalului trimis Ón misiune
permanent„ Ón str„in„tate ∫i pentru modificarea anexei la Hot„r‚rea Guvernului nr. 518/1995
privind unele drepturi ∫i obliga˛ii ale personalului rom‚n trimis Ón str„in„tate
pentru Óndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. I. — Pozi˛ia nr. 39 din anexa nr. 1 la Hot„r‚rea
Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare
Ón valut„ ∫i celelalte drepturi Ón valut„ ∫i Ón lei ale
personalului trimis Ón misiune permanent„ Ón str„in„tate,
republicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 210 din 5 septembrie 1996, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
Nr. crt.

î39.

ﬁara

Valuta

Cuba

euro

Salariul lunar
Ón valut„

600“

Art. II. — Pozi˛ia nr. 45 din anexa la Hot„r‚rea
Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi ∫i obliga˛ii

ale personalului rom‚n trimis Ón str„in„tate pentru
Óndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 154 din 19 iulie
1995, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se modific„
∫i va avea urm„torul cuprins:
Nr.
crt.

ﬁara

î45.

Cuba

Categoriile
de diurn„

Valuta

euro

Plafoanele
de cazare

I

II

A

B

32

51

120

240“

Art. III. — Œn anul 2005 aplicarea prevederilor prezentei
hot„r‚ri se face cu Óncadrarea Ón creditele bugetare
aprobate unit„˛ilor trimi˛„toare pe acest an.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul afacerilor externe,
Lucian Leu∫tean,
secretar de stat
p. Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Mihai Constantin ™eitan,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
Mara RÓmniceanu,
secretar de stat
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DECIZII

ALE

PRIMULUI-MINISTRU
GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru eliberarea domnului Dan Victor Alesandru din func˛ia de secretar de stat
la Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului
Œn temeiul art. 15 lit. d) ∫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,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei
decizii, domnul Dan Victor Alesandru se elibereaz„ din

func˛ia de secretar de stat la Ministerul Economiei ∫i
Comer˛ului.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 24 august 2005.
Nr. 423.

Contrasemneaz„:
p. ™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Constantin Gheorghe
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