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HOT√R¬RI

ALE

CAMEREI

DEPUTAﬁILOR

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

HOT√R¬RE
pentru modificarea Hot„r‚rii Camerei Deputa˛ilor nr. 42/2004
privind aprobarea componen˛ei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputa˛ilor
Œn temeiul art. 38, 41 ∫i 59 din Regulamentul Camerei Deputa˛ilor, republicat, cu modific„rile ulterioare,
Camera Deputa˛ilor adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Hot„r‚rea Camerei Deputa˛ilor nr. 42/2004
privind aprobarea componen˛ei nominale a comisiilor
permanente ale Camerei Deputa˛ilor, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.258 din 27 decembrie 2004,
cu modific„rile ulterioare, se modific„ dup„ cum urmeaz„:
— domnul deputat Dan Radu Ru∫anu, apar˛in‚nd
Grupului parlamentar al Partidului Na˛ional Liberal, trece de
la Comisia pentru munc„ ∫i protec˛ie social„ la Comisia
pentru buget, finan˛e ∫i b„nci, Ón calitate de membru, Ón
locul domnului deputat Mircea Co∫ea;
— domnul deputat Nini S„punaru, apar˛in‚nd Grupului
parlamentar al Partidului Na˛ional Liberal, trece de la
Comisia pentru tehnologia informa˛iei ∫i comunica˛iilor la
Comisia pentru buget, finan˛e ∫i b„nci, Ón calitate de
membru, Ón locul domnului deputat Ovidiu Ioan Silaghi;

— domnul deputat Mircea Co∫ea, apar˛in‚nd Grupului
parlamentar al Partidului Na˛ional Liberal, trece de la
Comisia pentru buget, finan˛e ∫i b„nci la Comisia pentru
munc„ ∫i protec˛ie social„, Ón calitate de membru, Ón locul
domnului deputat Dan Radu Ru∫anu;
— domnul deputat Ovidiu Ioan Silaghi, apar˛in‚nd
Grupului parlamentar al Partidului Na˛ional Liberal, trece de
la Comisia pentru buget, finan˛e ∫i b„nci la Comisia pentru
tehnologia informa˛iei ∫i comunica˛iilor, Ón calitate de
membru, Ón locul domnului deputat Nini S„punaru;
— domnul deputat Corneliu Ciontu, f„r„ apartenen˛„ la
un grup parlamentar, este desemnat Ón calitate de membru
al Comisiei pentru s„n„tate ∫i familie.

Aceast„ hot„r‚re a fost adoptat„ de Camera Deputa˛ilor Ón ∫edin˛a din data de 8 septembrie 2005, cu respectarea
prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

ADRIAN N√STASE
Bucure∫ti, 8 septembrie 2005.
Nr. 26.

HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind modificarea ∫i completarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 169/2005
pentru aprobarea finan˛„rii proiectului îOrganizarea Ón Rom‚nia a celei de a 55-a sesiuni
a Comitetului Regional pentru Europa al Organiza˛iei Mondiale a S„n„t„˛ii“
din fondurile pentru promovarea imaginii externe a Rom‚niei
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 4 alin. (5) 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. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 169/2005
pentru aprobarea finan˛„rii proiectului îOrganizarea Ón
Rom‚nia a celei de a 55-a sesiuni a Comitetului Regional
pentru Europa al Organiza˛iei Mondiale a S„n„t„˛ii“ din
fondurile pentru promovarea imaginii externe a Rom‚niei,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 219
din 15 martie 2005, se modific„ ∫i se completeaz„ dup„
cum urmeaz„:
1. Articolul 1 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 1. — (1) Se aprob„ finan˛area proiectului
«Organizarea Ón Rom‚nia a celei de a 55-a sesiuni a
Comitetului Regional pentru Europa al Organiza˛iei
Mondiale a S„n„t„˛ii», aprobat prin Hot„r‚rea Consiliului

interministerial pentru imagine extern„ nr. 2 din
24 februarie 2005, dup„ cum urmeaz„:
a) Ón limita sumei de 1.071.500 lei (RON) din bugetul
aprobat Ministerului S„n„t„˛ii pe anul 2005, de la
capitolul 58.01 «S„n„tate», titlul 20 «Cheltuieli materiale ∫i
servicii»;
b) Ón limita sumei de 1.670.000 lei (RON), de la
capitolul 72.01 «Alte ac˛iuni», subcapitolul 13 «Programe de
informare ∫i prezentare a imaginii Rom‚niei», titlul
«Transferuri».
(2) Sumele prev„zute la alin. (1) sunt destinate
organiz„rii Ón Rom‚nia a celei de a 55-a sesiuni a
Comitetului Regional pentru Europa al Organiza˛iei
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Mondiale a S„n„t„˛ii, potrivit anexei care face parte
integrant„ prin prezenta hot„r‚re.“
2. Articolul 2 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 2. — (1) Cu suma prev„zut„ la art. 1 alin. (1)
lit. b) se suplimenteaz„ bugetul Ministerului S„n„t„˛ii ∫i se
diminueaz„ corespunz„tor bugetul Secretariatului General al
Guvernului de la capitolul 72.01 «Alte ac˛iuni»,
subcapitolul 13 «Programe de informare ∫i prezentare a
imaginii Rom‚niei», titlul «Transferuri».
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(2) Cu sumele r„mase neutilizate se diminueaz„ bugetul
Ministerului S„n„t„˛ii ∫i se suplimenteaz„ bugetul
Secretariatului General al Guvernului de la capitolul 72.01
«Alte ac˛iuni», subcapitolul 13 «Programe de informare ∫i
prezentare a imaginii Rom‚niei», titlul «Transferuri», p‚n„
la data de 30 noiembrie 2005.“
3. Articolul 3 se abrog„.
4. Hot„r‚rea se completeaz„ cu anexa îDeviz
estimativ“, cu urm„torul cuprins:
îANEX√

DEVIZ ESTIMATIV
Nr.
crt.

1.

Suma
lei (RON)

Specifica˛ia activit„˛ilor

Coordonarea activit„˛ilor de organizare a celei de a 55-a sesiuni a Comitetului Regional
pentru Europa al Organiza˛iei Mondiale a S„n„t„˛ii ∫i asisten˛„ specific„ de servicii de integrare

165.400

2.

Œnchiriere s„li de conferin˛„ pentru desf„∫urarea ac˛iunilor (Hotel Marriott)

314.300

3.

Œnchiriere echipament tehnic pentru desf„∫urarea ac˛iunilor (Hotel Marriott)

484.900

4.

Servicii de catering (pr‚nz ∫i pauze de cafea) — Hotel Marriott
— Pr‚nz 12—13 septembrie 2005, 2 zile, 350 de persoane
— Pr‚nz 14—15 septembrie 2005, 2 zile, 300 de persoane
— Cafea, r„coritoare, gust„ri etc./zi, 2 zile, 350 de persoane
— Cafea, r„coritoare, gust„ri etc./zi, 2 zile, 300 de persoane
— Recep˛ie de Ónt‚mpinare, o zi, 250 de persoane

51.000
43.700
30.000
25.700
25.700

5.

Servicii de transport ∫i programe turistice (o mas„ pe Valea Prahovei, vizite la Atheneul Rom‚n
∫i la alte obiective turistice)

123.100

6.

Personal auxiliar (pentru protec˛ie ∫i paz„, ghizi Ónso˛itori, fotograf etc.)

161.700

7.

Servicii de promovare (materiale promo˛ionale, machetare, cadouri etc.), servicii tipografice

138.600

8.

Servicii de logistic„ (inscrip˛ionare grafic„, aranjamente florale naturale, Ónchiriere mobilier,
panouri semnalizare, steaguri ∫i drapele etc.)

83.500

Œnchiriere de spa˛ii pentru organizare de recep˛ii (sal„ la Palatul Parlamentului, Palatul Regal)

44.000

Rezervare de spa˛ii, servicii de catering ∫i program artistic la Restaurantul îDoina“,
pentru 350—400 de persoane

79.200

9.
10.
11.

Servicii de catering la Palatul Parlamentului

126.000

12.

Cheltuieli neprev„zute ∫i/sau cheltuieli suplimentare la categoriile de cheltuieli din deviz

100.400

13.

Contribu˛ie financiar„ Ón contul Organiza˛iei Mondiale a S„n„t„˛ii

744.300
2.741.500“

T O T A L:
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul s„n„t„˛ii,
Gheorghe Eugen Nicol„escu
p. Ministrul finan˛elor publice,
Doina-Elena Dasc„lu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 8 septembrie 2005.
Nr. 1.021.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind acordarea unui ajutor umanitar de urgen˛„ pentru jude˛ul Harghita
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 8 alin. 5 din Legea nr. 82/1992 privind
rezervele de stat, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se acord„ un ajutor umanitar cu titlu gratuit,
Ón limita sumei de circa 54.600 lei (RON), const‚nd Ón
15 tone motorin„ necesar„ execut„rii lucr„rilor urgente

pentru ajutorarea persoanelor afectate de inunda˛iile
produse Ón perioada 23—24 august 2005 Ón 8 localit„˛i din
jude˛ul Harghita.

4

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 824/12.IX.2005

Art. 2. — (1) Administra˛ia Na˛ional„ a Rezervelor de
Stat va sc„dea din gestiune la pre˛ul de Ónregistrare, prin
conturile îFinan˛area din bugetul de stat privind anii
preceden˛i ∫i alte surse“, respectiv îVenituri proprii din anii
preceden˛i ∫i alte surse“, dup„ caz, cantitatea de motorin„
aprobat„ a fi scoas„ din rezervele de stat, potrivit prezentei
hot„r‚ri, pe baza avizelor de expedi˛ie ∫i a proceselorverbale de predare-primire, semnate de Ómputernici˛ii
desemna˛i de Institu˛ia Prefectului Jude˛ului Harghita.
(2) ReÓntregirea stocului de motorin„ cu cantitatea de
15 tone se va face Ón anul 2006, finan˛area fiind asigurat„
din bugetul aprobat Administra˛iei Na˛ionale a Rezervelor
de Stat.
Art. 3. — (1) Transportul produsului p‚n„ la locul indicat
de Institu˛ia Prefectului Jude˛ului Harghita se va efectua Ón
regim de urgen˛„ cu mijloace auto specializate ale unor
societ„˛i comerciale angajate de Administra˛ia Na˛ional„ a
Rezervelor de Stat sau pe calea ferat„.

(2) Cheltuielile legate de manipularea, Ónc„rcarea ∫i
transportul produsului se suport„ de Administra˛ia Na˛ional„
a Rezervelor de Stat, Ón limita bugetului aprobat.
(3) Distribuirea produsului se va face prin grija Institu˛iei
Prefectului Jude˛ului Harghita, prin persoane anume
Ómputernicite.
(4) Schimbarea, sub orice form„, a destina˛iei produsului
acordat ca ajutor din rezervele de stat este interzis„ ∫i
atrage, dup„ caz, r„spunderea civil„, administrativ„,
disciplinar„ sau penal„.
Art. 4. — (1) Institu˛ia Prefectului Jude˛ului Harghita va
justifica distribuirea produsului scos din rezervele de stat Ón
condi˛iile prezentei hot„r‚ri, conform prevederilor art. 7 din
Hot„r‚rea Guvernului nr. 371/1993 privind acordarea, Ón
prim„ interven˛ie, a ajutoarelor umanitare popula˛iei
sinistrate, ca urmare a unor situa˛ii excep˛ionale.
(2) Documentele justificative privind distribuirea vor fi
p„strate la sediul Institu˛iei Prefectului Jude˛ului Harghita Ón
vederea punerii lor la dispozi˛ie organelor de control
abilitate.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
Doina-Elena Dasc„lu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 8 septembrie 2005.
Nr. 1.024.
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 Teleorman
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
900 mii lei (RON) pentru jude˛ul Teleorman, 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 finan˛area lucr„rilor de reabilitare a unor unit„˛i de
Ónv„˛„m‚nt preuniversitar de stat.
Art. 2. — Utilizarea sumei prev„zute la art. 1 se face
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

Bucure∫ti, 8 septembrie 2005.
Nr. 1.025.

Contrasemneaz„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
Ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii,
Mircea Miclea
p. Ministrul finan˛elor publice,
Doina-Elena Dasc„lu,
secretar de stat
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ANEX√
SITUAﬁIA

sumelor repartizate pe unit„˛i administrativ-teritoriale din jude˛ul Teleorman, pentru finan˛area
lucr„rilor de reabilitare a unor unit„˛i de Ónv„˛„m‚nt preuniversitar de stat
Nr.
crt.

1.
2.
3.

Unitatea
administrativ-teritorial„

Comuna Peretu
Comuna Mo∫teni
Comuna ﬁig„ne∫ti

Suma
(mii lei RON)

Destina˛ia

Reabilitarea gr„dini˛ei
Reabilitarea ∫colii cu clasele I—IV
Reabilitarea ∫colii cu clasele I—IV îI.G. Duca“

300
300
300
900

T O T A L:

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
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 jude˛ul Harghita
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 ∫i complet„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.
Art. 1. — Se aprob„ alocarea sumei de 1.588 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 unit„˛i administrativ-teritoriale din jude˛ul Harghita,
prev„zute Ón anexa care face parte integrant„ din prezenta
hot„r‚re, pentru Ónl„turarea efectelor calamit„˛ilor naturale
produse Ón luna august 2005, Ón vederea realiz„rii unor
lucr„ri urgente de refacere a construc˛iilor apar˛in‚nd unor
unit„˛i de Ónv„˛„m‚nt de stat, precum ∫i a unui sediu de
prim„rie.

Art. 2. — Pentru asigurarea fondurilor necesare finan˛„rii
lucr„rilor pev„zute la alin. (1) se suplimenteaz„ cu suma
de 1.588 mii lei (RON) Fondul de interven˛ie la dispozi˛ia
Guvernului din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia
Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005.
Art. 3. — Utilizarea sumei prev„zute la art. 1 se face
de c„tre ordonatorii principali de credite, potrivit dispozi˛iilor
legale.
Art. 4. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului
de stat pe anul 2005.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
Doina-Elena Dasc„lu,
secretar de stat

Bucure∫ti, 8 septembrie 2005.
Nr. 1.026.

ANEX√
REPARTIZAREA

pe unit„˛i administrativ-teritoriale a sumei ce se aloc„
pentru Ónl„tuarea efectelor calamit„˛ilor naturale Ón jude˛ul Harghita
Nr.
crt.

1.

2.

Jude˛ul Harghita

Suma alocat„
— mii lei RON —

Municipiul Odorheiu Secuiesc
— Sala Sporturilor
— dou„ gr„dini˛e
— ∫coal„ general„
— Liceul îPalló Imre“
Comuna ™imone∫ti
— gr„dini˛„
— ∫coal„ general„
— sediu de prim„rie

1.038
935
76
15
12
550
150
200
200

T O T A L:

1.588
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
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) ∫i (5) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ∫i complet„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.
Art. 1. — (1) Se aprob„ alocarea sumei de 78.400 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.
(2) Pentru asigurarea fondurilor necesare finan˛„rii
lucr„rilor prev„zute la alin. (1) se suplimenteaz„ cu suma
de 78.400 mii lei (RON) Fondul de interven˛ie la dispozi˛ia
Guvernului din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia
Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005.
Art. 2. — (1) Utilizarea sumei prev„zute la art. 1 se
face de c„tre ordonatorii principali de credite, potrivit
dispozi˛iilor legale.
(2) Lista lucr„rilor prioritare ce se vor executa din
sumele alocate conform prevederilor art. 1 va fi avizat„ de

prefec˛ii jude˛elor, Ón calitatea lor de pre∫edinte al
comitetului jude˛ean pentru situa˛ii de urgen˛„.
(3) Elaborarea documenta˛iilor tehnico-economice ∫i
executarea lucr„rilor se vor contracta de ordonatorii
principali de credite, av‚ndu-se Ón vedere prevederile
art. 12 lit. h) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 60/2001 privind achizi˛iile publice, aprobat„ cu modific„ri
∫i complet„ri prin Legea nr. 212/2002, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare.
(4) Consiliile jude˛ene vor putea Óncheia contractele de
achizi˛ii publice numai dup„ ob˛inerea avizului pre∫edintelui
comitetului jude˛ean pentru situa˛ii de urgen˛„.
(5) P‚n„ la aprobarea documenta˛iilor tehnicoeconomice, potrivit legii, se aprob„ deschiderea finan˛„rii ∫i
Ónceperea execu˛iei lucr„rilor pe baz„ de liste de lucr„ri
estimate cantitativ ∫i valoric.
(6) Decontarea lucr„rilor executate se va face pe baza
situa˛iilor de lucr„ri executate ∫i Ónsu∫ite de beneficiar.
Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului
de stat pe anul 2005.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
Doina-Elena Dasc„lu,
secretar de stat

Bucure∫ti, 8 septembrie 2005.
Nr. 1.027.

ANEX√
REPARTIZAREA

pe jude˛e a sumelor ce se aloc„ pentru Ónl„turarea efectelor calamit„˛ilor naturale,
Ón vederea realiz„rii unor lucr„ri urgente de refacere a infrastructurii grav afectate
Nr.
crt.

Jude˛ul

0

1
TOTAL:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Alba
Arge∫
Bac„u
Bihor
Bistri˛a-N„s„ud
Boto∫ani
Bra∫ov
Buz„u

Total
sume alocate
— mii lei (RON) —
2

78.400,0
152,6
2.052,9
2.223,7
1.108,1
1.043,2
6.627,2
309,6
1.682,2

0

1

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Cara∫-Severin
Cluj
Covasna
D‚mbovi˛a
Dolj
Gorj
Harghita
Hunedoara
Ia∫i
Maramure∫
Mehedin˛i
Mure∫

2

155,6
653,0
30,0
3.483,6
4.306,0
910,9
12.340,4
108,4
2.791,8
5.243,8
1.016,0
2.233,5

0

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

1

Neam˛
Olt
Prahova
Satu Mare
S„laj
Sibiu
Suceava
Teleorman
V‚lcea
Vrancea

2

1.593,7
4.252,0
2.725,6
281,3
762,5
108,1
12.259,4
1.172,3
2.731,0
4.041,3

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 824/12.IX.2005

7

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 ∫i pentru repararea drumurilor aflate Ón pericol de pierdere a stabilit„˛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 ∫i complet„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 pe anul 2005,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005, cu suma de
50.000 mii lei (RON) la capitolul 68.01 îTransporturi ∫i
comunica˛ii“, titlul îCheltuieli materiale ∫i servicii“.
(2) Fondurile prev„zute la alin. (1) se utilizeaz„ pentru
Ónl„turarea efectelor calamit„˛ilor naturale produse de
inunda˛ii ∫i pentru repararea drumurilor aflate Ón pericol de
pierdere a stabilit„˛ii.
(3) Pentru asigurarea fondurilor necesare finan˛„rii
lucr„rilor prev„zute la alin. (2) se suplimenteaz„ Fondul de
interven˛ie la dispozi˛ia Guvernului cu suma de 50.000 mii
lei (RON) din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia
Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005.

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

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Alexandros Galia˛atos,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
Doina-Elena Dasc„lu,
secretar de stat

Bucure∫ti, 8 septembrie 2005.
Nr. 1.028.

DECIZII

ALE

PRIMULUI-MINISTRU
GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind eliberarea, la cerere, a domnului Gabriel Ionel ZbÓrcea din calitatea de pre∫edinte
al Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului
Av‚nd Ón vedere Cererea nr. 12.215 din 7 septembrie 2005 a domnului Gabriel Ionel ZbÓrcea, prin care acesta
solicit„ s„ se ia act de demisia sa din calitatea de pre∫edinte al Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului Óncep‚nd
cu data de 7 septembrie 2005,
Ón 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,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Œncep‚nd cu data de 7 septembrie 2005,
domnul Gabriel Ionel ZbÓrcea se elibereaz„, la cerere, din

calitatea de pre∫edinte al Autorit„˛ii pentru Valorificarea
Activelor Statului.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
Bucure∫ti, 7 septembrie 2005.
Nr. 426.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL FINANﬁELOR PUBLICE
AGENﬁIA NAﬁIONAL√ DE ADMINISTRARE FISCAL√

ORDIN
privind modificarea ∫i completarea Ordinului pre∫edintelui Agen˛iei Na˛ionale
de Administrare Fiscal„ nr. 296/2005 pentru aprobarea Procedurii
privind Ónscrierea contribuabililor Ón eviden˛a special„
Œn temeiul prevederilor art. 33 alin. (3) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Ministerului Finan˛elor Publice ∫i a Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón temeiul prevederilor art. 75 alin. (5) din Ordonan˛a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur„ fiscal„,
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„ emite urm„torul ordin:
Art. I. — Ordinul pre∫edintelui Agen˛iei Na˛ionale de
Administrare Fiscal„ nr. 296/2005 pentru aprobarea
Procedurii privind Ónscrierea contribuabililor Ón eviden˛a
special„, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 549 din 28 iunie 2005, se modific„ ∫i se completeaz„
dup„ cum urmeaz„:
1. Articolul 2 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 2. — Direc˛ia general„ de gestiune a impozitelor ∫i
contribu˛iilor, Direc˛ia antifraud„ fiscal„, Direc˛ia de
metodologie ∫i proceduri pentru inspec˛ia fiscal„ ∫i
Autoritatea Na˛ional„ a V„milor din cadrul Agen˛iei
Na˛ionale de Administrare Fiscal„, Direc˛ia general„ a

tehnologiei informa˛iei din cadrul Ministerului Finan˛elor
Publice ∫i direc˛iile generale ale finan˛elor publice vor duce
la Óndeplinire prevederile prezentului ordin.“
2. Dup„ alineatul 2 al punctului 8 din anex„ se
introduce un nou alineat cu urm„torul cuprins:
îŒn cazul Ón care contribuabilii Ónscri∫i Ón eviden˛a
special„ solicit„ autorit„˛ilor vamale efectuarea de opera˛iuni
de v„muire, ace∫tia vor fi Óndruma˛i c„tre organele fiscale
de domiciliu Ón vederea clarific„rii situa˛iei lor fiscale.“
Art. II. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„,
Sebastian Bodu
Bucure∫ti, 31 august 2005.
Nr. 460.
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