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DECRETE
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unui procuror
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 65
alin. (1) lit. b) ∫i alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul
judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„, precum ∫i ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicat„,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 295
din 17 august 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul Emrich Ioan Martin, procuror la Parchetul de
pe l‚ng„ Tribunalul Sibiu, se elibereaz„ din func˛ia de magistrat ca urmare
a pension„rii.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 19 septembrie 2005.
Nr. 934.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unui judec„tor
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 65
alin. (1) lit. a) ∫i alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul
judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„, precum ∫i ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicat„,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 295
din 17 august 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul Constantinescu Miron, judec„tor la Judec„toria
V„lenii de Munte, se elibereaz„ din func˛ia de magistrat ca urmare a
demisiei.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 19 septembrie 2005.
Nr. 935.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unui procuror
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 65
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alin. (1) lit. b) ∫i alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul
judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„, precum ∫i ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicat„,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 295
din 17 august 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul Vi∫inoiu Zaharia, procuror la Parchetul de pe
l‚ng„ Tribunalul Arge∫, se elibereaz„ din func˛ia de magistrat ca urmare a
pension„rii.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 19 septembrie 2005.
Nr. 936.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unui procuror
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 65
alin. (1) lit. b) ∫i alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul
judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„, precum ∫i ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicat„,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 295
din 17 august 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul Zarafu Florea, procuror la Parchetul de pe
l‚ng„ Curtea de Apel Pite∫ti, se elibereaz„ din func˛ia de magistrat ca
urmare a pension„rii.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 19 septembrie 2005.
Nr. 937.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unui procuror
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 65
alin. (1) lit. b) ∫i alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul
judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„, precum ∫i ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicat„,
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av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 295
din 17 august 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul Racol˛a Ioan Vasile, procuror la Parchetul de
pe l‚ng„ Curtea de Apel T‚rgu Mure∫, se elibereaz„ din func˛ia de
magistrat ca urmare a pension„rii.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 19 septembrie 2005.
Nr. 938.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unui judec„tor
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 65
alin. (1) lit. b) ∫i alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul
judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„, precum ∫i ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicat„,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 295
din 17 august 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Doamna Gheorghe-Sorescu Cornelia, pre∫edintele Cur˛ii
de Apel Pite∫ti, se elibereaz„ din func˛ia de magistrat ca urmare a
pension„rii.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 19 septembrie 2005.
Nr. 939.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unui judec„tor
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 65
alin. (1) lit. b) ∫i alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul
judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„, precum ∫i ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicat„,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 295
din 17 august 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — La data de 1 octombrie 2005, domnul Voicu Marin,
judec„tor la Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie, se elibereaz„ din func˛ia de
magistrat ca urmare a pension„rii.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 19 septembrie 2005.
Nr. 940.
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ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind asigurarea de sprijin prin Agen˛ia Na˛ional„ pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere
autorit„˛ilor administra˛iei publice locale din regiunile miniere, pe baz„ de grant, pentru
implementarea programului de infrastructur„ prev„zut Ón Legea nr. 167/2005 privind ratificarea
Acordului de Ómprumut dintre Rom‚nia ∫i Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare
pentru finan˛area Proiectului privind Ónchiderea minelor, refacerea mediului ∫i regenerarea
socioeconomic„, semnat la Bucure∫ti la 28 ianuarie 2005
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
av‚nd Ón vedere Acordul de Ómprumut dintre Rom‚nia ∫i Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare
pentru finan˛area Proiectului privind Ónchiderea minelor, refacerea mediului ∫i regenerarea socioeconomic„, semnat la
Bucure∫ti la 28 ianuarie 2005, rectificat prin Legea nr. 167/2005,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Œn Ón˛elesul prezentei hot„r‚ri, termenii ∫i
expresiile de mai jos se definesc astfel:
a) acord de grant — actul Óncheiat Óntre Agen˛ia
Na˛ional„ pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere, Ón calitate de
finan˛ator pentru acordarea unui grant, ∫i comunitatea
reprezentat„ de autorit„˛ile publice locale din zonele
miniere, Ón calitate de primitor, Ón vederea finan˛„rii unei
propuneri de reabilitare a infrastructurii locale, prin care
p„r˛ile convin asupra urm„toarelor: (i) obiectul acordului;
(ii) drepturile ∫i obliga˛iile p„r˛ilor; (iii) for˛a major„;
(iv) valabilitatea ∫i modificarea acordului; (v) terminarea ∫i
recep˛ia lucr„rilor; (vi) solu˛ionarea neÓn˛elegerilor;
(vii) modalitatea de selec˛ie, contractare ∫i plat„ de c„tre
Agen˛ia Na˛ional„ pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere a
furnizorilor de asisten˛„ tehnic„ ∫i a antreprenorilor de
lucr„ri; (viii) condi˛iile de intrare Ón efectivitate ∫i alte
condi˛ii;
b) ANDZM — Agen˛ia Na˛ional„ pentru Dezvoltarea
Zonelor Miniere;
c) APL — autorit„˛ile publice locale din zonele miniere;
d) AT — asisten˛„ tehnic„, reprezent‚nd studii de
fezabilitate, proiectare, supervizare lucr„ri ∫i audit tehnic
pentru programul de infrastructur„, care se va efectua prin
contractori selecta˛i de ANDZM prin Unitatea de
Management a Proiectului Ónfiin˛at„ Ón cadrul ANDZM
pentru managementul implement„rii componentei de
regenerare socioeconomic„, Ón baza procedurilor B„ncii
Interna˛ionale pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare;
e) BIRD — Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i
Dezvoltare;
f) cadrul legal privind mediul pentru infrastructura local„ —
cadrul legal care descrie procedurile, ac˛iunile ∫i politicile
de evaluare, atenuare ∫i monitorizare a posibilelor efecte
adverse asupra mediului, rezultate din lucr„ri, parte a
manualului de operare pentru infrastructura local„;
g) cadrul legal pentru exproprierea/retrocedarea terenurilor —
cadrul legal care descrie procedurile, ac˛iunile ∫i politicile
pentru evaluarea, atenuarea ∫i monitorizarea posibilei
exproprieri/retroced„ri a terenurilor, rezultat„ din lucr„ri,
parte a manualului de operare pentru infrastructura local„;
h) comunit„˛i — grupurile de persoane fizice ∫i/sau
juridice din regiunile miniere;
i) grant — suma de bani nerambursabil„ acordat„ de
ANDZM unei APL Ón vederea finan˛„rii unui subproiect;
j) lucr„ri — lucr„rile de reabilitare a infrastructurii locale;
k) Manual de operare pentru infrastructura local„ —
ansamblul de condi˛ii ∫i proceduri ce trebuie urmate de
ANDZM, solicitan˛i ∫i primitori Ón vederea realiz„rii
programului de infrastructur„, avizat Ón prealabil de

Ministerul Finan˛elor Publice ∫i BIRD, ∫i care se aprob„
prin ordin al coordonatorului Proiectului privind Ónchiderea
minelor, refacerea mediului ∫i regenerarea socioeconomic„
(denumit Ón continuare Proiectul), ministrul economiei ∫i
comer˛ului;
l) Manual de operare pentru crearea capacit„˛ii institu˛ionale
la nivelul comunit„˛ilor — ansamblul de condi˛ii ∫i proceduri
ce trebuie urmate de ANDZM ∫i comunit„˛i Ón vederea
realiz„rii proceselor de implicare ∫i mobilizare a membrilor
comunit„˛ilor ∫i de planificare strategic„ participativ„ a
dezvolt„rii locale Ón zonele miniere, avizat Ón prealabil de
Ministerul Finan˛elor Publice ∫i BIRD, ∫i care se aprob„
prin ordin al coordonatorului Proiectului, ministrul economiei
∫i comer˛ului;
m) MEC — Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului;
n) MFP — Ministerul Finan˛elor Publice;
o) primitor — APL dintr-o localitate minier„ prev„zut„ Ón
zona de operare, al c„rui subproiect a fost aprobat de
ANDZM ∫i cu care s-a Óncheiat acordul de grant;
p) program de infrastructur„ — complexul de ac˛iuni de
sprijin prin ANDZM pentru APL din regiunile miniere, pe
baz„ de grant, pentru finan˛area AT ∫i a lucr„rilor,
prev„zute Ón propunerile de reabilitare a infrastructurii
locale;
q) subproiect — documenta˛ia elaborat„ de solicitant
pentru ob˛inerea unui grant destinat finan˛„rii AT ∫i a
lucr„rilor, stabilite ca urmare a realiz„rii proceselor de
implicare ∫i mobilizare a membrilor comunit„˛ilor ∫i de
planificare strategic„ participativ„ a dezvolt„rii locale,
identificat„ ca prioritate ∫i aprobat„ prin hot„r‚re a
consiliului local;
r) solicitant — APL dintr-o localitate minier„ prev„zut„
Ón zona de operare, care prezint„ un subproiect;
s) proiect tehnic — documenta˛ia Óntocmit„ de furnizorul
de asisten˛„ tehnic„ pentru subproiectul aprobat de
ANDZM, pentru care s-a Óncheiat acord de grant ∫i s-au
Óndeplinit condi˛iile de intrare Ón efectivitate a acestuia,
const‚nd Ón: (i) specifica˛ii tehnice; (ii) parte grafic„;
(iii) breviare de calcul; (iv) liste de cantit„˛i; (v) program de
management de mediu; (vi) situa˛ia terenurilor raportat„ la
cadrul pentru exproprierea/retrocedarea terenurilor;
(vii) acorduri, autoriza˛ii ∫i avize; (viii) planul de
sustenabilitate, Ón baza c„reia se selecteaz„ contractorii ∫i
se execut„ lucr„rile de reabilitare a infrastructurii locale;
(ix) alte specifica˛ii;
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∫) UMP-RSE — Unitatea de Management a Proiectului
Ónfiin˛at„ Ón cadrul ANDZM pentru managementul
implement„rii componentei de regenerare socioeconomic„;
t) zona de operare — lista localit„˛ilor miniere Ón care se
implementeaz„ programul de infrastructur„, a∫a cum este
definit„ Ón manualul de operare pentru infrastructura local„.
Art. 2. — Se autorizeaz„ ANDZM s„ gestioneze ∫i s„
administreze fondurile alocate prin Acordul de Ómprumut
dintre Rom‚nia ∫i Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie
∫i Dezvoltare pentru finan˛area Proiectului privind Ónchiderea
minelor, refacerea mediului ∫i regenerarea socioeconomic„,
semnat la Bucure∫ti la 28 ianuarie 2005, Ón vederea
acord„rii Ón granturi APL din regiunile miniere pentru
implementarea programului de infrastructur„.
Art. 3. — Programul de infrastructur„ se va derula pe
perioada de utilizare a Ómprumutului prev„zut la art. 2, Ón
etape anuale, corespunz„tor sumelor alocate prin legea
anual„ de aprobare a bugetului de stat.
Art. 4. — (1) Valoarea total„ a grantului acordat Ón
prima etap„ de selec˛ie a subproiectelor aprobate de
ANDZM se Óncadreaz„ Óntre 300.000 dolari S.U.A. ∫i
600.000 dolari S.U.A.
(2) Œn baza evalu„rii rezultatelor din prima etap„ de
selec˛ie a subproiectelor, se va stabili cu avizul MFP ∫i cu
acordul BIRD ∫i se va aproba prin ordin al coordonatorului
Proiectului, ministrul economiei ∫i comer˛ului, valoarea
maxim„ a grantului ce poate fi acordat pentru finan˛area
unui subproiect.
Art. 5. — Programul de infrastructur„ are urm„toarele
obiective:
a) cre∫terea capacit„˛ii APL Ón identificarea priorit„˛ilor
comunit„˛ii Ón reabilitarea infrastructurii locale prin implicare
∫i mobilizare a membrilor comunit„˛ilor ∫i planificare
strategic„ participativ„ a dezvolt„rii locale;
b) reabilitarea infrastructurii locale Ón baza priorit„˛ilor
identificate;
c) crearea de parteneriate la nivel local Óntre APL,
organiza˛ii neguvernamentale, operatori economici priva˛i ∫i
altele asemenea;
d) realizarea coeziunii sociale Ón solu˛ionarea priorit„˛ilor
identificate;
e) mobilizarea APL, a organiza˛iilor neguvernamentale, a
operatorilor economici priva˛i ∫i a grupurilor comunitare Ón
procesul de accesare de fonduri;
f)
Ónt„rirea
capacit„˛ii
APL,
a
organiza˛iilor
neguvernamentale, a liderilor de grupuri comunitare Ón
organizarea comunit„˛ii ∫i dezvoltarea local„ durabil„;
g) asigurarea durabilit„˛ii lucr„rilor finan˛ate.
Art. 6. — Prin programul de infrastructur„ se finan˛eaz„
tipuri de subproiecte de reabilitare, ca de exemplu:
a) alimentare cu ap„;
b) canalizare pentru ape menajere;
c) sta˛ii de epurare a apelor;
d) drumuri locale;
e) pode˛e;
f) centre de educa˛ie ∫i s„n„tate;
g) unit„˛i de Ónv„˛„m‚nt preuniversitar;
h) centre comunitare, pie˛e, parcuri;
i) iluminat;
j) sta˛ii de colectare a de∫eurilor ∫i facilit„˛i de
depozitare;
k) alte tipuri de subproiecte Ón interesul obiectivelor
programului de infrastructur„.
Art. 7. — APL care solicit„ grantul pentru finan˛area
unui subproiect au obliga˛ia de a asigura:
a) exprimarea inten˛iei c„tre ANDZM de a participa Ón
programul de infrastructur„, Ón conformitate cu manualul de
operare pentru infrastructur„, Ónso˛it„ Ón mod obligatoriu de

hot„r‚rea consiliului local ∫i/sau a consiliului jude˛ean
pentru asigurarea contribu˛iei ∫i, op˛ional, de studii de
fezabilitate ∫i/sau de proiecte tehnice;
b) elaborarea/actualizarea planului strategic, participativ,
pentru identificarea de propuneri prioritare de reabilitare a
infrastructurii locale, Ón conformitate cu manualul de
operare pentru crearea capacit„˛ii institu˛ionale la nivelul
comunit„˛ilor, incluz‚nd propuneri de subproiecte;
c) Ónscrierea subproiectelor propuse Ón prevederile
cadrului privind managementul de mediu ∫i a cadrului legal
pentru exproprierea/retrocedarea terenurilor;
d) extrasul de carte funciar„ care s„ demonstreze
negrevarea de sarcini a obiectului propus pentru reabilitare;
e) autoriza˛iile, avizele necesare execut„rii lucr„rilor ∫i
planul pentru asigurarea sustenabilit„˛ii acestora;
f) semnarea acordului de grant cu ANDZM;
g) depunerea Óntr-un cont escrow a contribu˛iei Ón bani
Ón valoare de minimum 10% din valoarea grantului, din
care 20% se vor constitui prin contribu˛ia Ón bani a
membrilor comunit„˛ii, colectat„ voluntar printr-un proces
transparent de colectare;
h) implicarea grupurilor comunitare Ón implementarea ∫i
monitorizarea subproiectului de infrastructur„;
i) sustenabilitatea lucr„rilor prev„zute Ón subproiecte;
j) alte aspecte administrative ∫i de conducere legate de
implementarea subproiectului de infrastructur„.
Art. 8. — Œn implementarea programului de infrastructur„,
ANDZM are urm„toarele obliga˛ii:
a) Ón termen de 60 de zile de la intrarea Ón vigoare a
prezentei hot„r‚ri va promova manualul de operare pentru
infrastructura local„, care, cu avizul prealabil al MFP ∫i
BIRD, se va aproba prin ordin al coordonatorului
Proiectului, ministrul economiei ∫i comer˛ului;
b) Ón termen de 60 de zile de la intrarea Ón vigoare a
prezentei hot„r‚ri va promova manualul de operare pentru
crearea capacit„˛ii institu˛ionale la nivelul comunit„˛ilor,
care, cu avizul prealabil al MFP ∫i BIRD, se va aproba
prin ordin al coordonatorului Proiectului, ministrul economiei
∫i comer˛ului;
c) va selecta ∫i va aproba subproiectele de
infrastructur„, Ón limita fondurilor disponibile, Ón conformitate
cu manualul de operare pentru infrastructur„;
d) prin UMP-RSE se vor selecta Ón baza procedurilor de
achizi˛ii ale BIRD ∫i a unui proces transparent de
participare a membrilor comunit„˛ilor: (i) furnizorii de AT; ∫i
(ii) antreprenorii de lucr„ri, conform proiectului tehnic;
e) prin UMP-RSE se vor Óncheia contractele cu furnizorii
de AT ∫i antreprenorii de lucr„ri;
f) prin UMP-RSE se vor efectua pl„˛ile c„tre contractori:
(i) aferente valorii grantului de Ómprumut; ∫i (ii) aferente
contribu˛iei locale a APL, din contul escrow;
g) va monitoriza realizarea obiectivelor programului de
infrastructur„ ∫i a utiliz„rii fondurilor Ón conformitate cu
manualul de operare pentru infrastructur„ Óntr-un proces
participativ cu membrii comunit„˛ilor.
Art. 9. — Pentru implementarea programului de
infrastructur„, ANDZM este autorizat„ s„ cheltuiasc„ sume
const‚nd Ón cheltuieli opera˛ionale adi˛ionale, conform
anexei nr. 1 la Acordul de Ómprumut, precum ∫i cheltuieli
efectuate de ANDZM Ón cadrul p„r˛ii C.2 a Proiectului,
reprezent‚nd cheltuieli de exploatare a vehiculelor,
comunica˛ii, incluz‚nd telefon ∫i Internet, ∫i costuri de
deplasare Ón ˛ar„, incluz‚nd diurn„ ∫i cazare, conform
manualului de operare pentru infrastructur„ ∫i manualului
de operare pentru crearea capacit„˛ii institu˛ionale la nivelul
comunit„˛ilor.
Art. 10. — (1) Se autorizeaz„ ANDZM s„ preia Ón
administrare, pe baz„ de protocol de la APL, pe perioada
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implement„rii grantului, mijlocul fix ce urmeaz„ s„ fie
reabilitat din grant.
(2) ANDZM, prin UMP-RSE, va efectua pl„˛i c„tre
furnizorii de AT ∫i antreprenorii de lucr„ri, Ón conformitate
cu contractele Óncheiate ∫i cu acordurile de grant semnate
cu APL.
(3) La finalizarea lucr„rilor, Ón baza procesului-verbal de
recep˛ie, APL va prelua de la ANDZM, pe baz„ de
protocol, mijlocul fix reabilitat, cu obliga˛ia asigur„rii
Óntre˛inerii acestuia pe Óntreaga perioad„ de via˛„.
(4) ANDZM va asigura monitorizarea obiectelor
reabilitate pe perioada de garan˛ie a lucr„rilor, Óntr-un
proces participativ cu APL ∫i comunitate.
Art. 11. — Detaliile privind implementarea programului
de infrastructur„ de c„tre ANDZM ∫i APL vor fi
reglementate prin Manualul de operare pentru infrastructura
local„, avizat Ón prealabil de MFP ∫i BIRD, ∫i aprobat prin
ordin al coordonatorului Proiectului, ministrul economiei ∫i
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comer˛ului, care se va publica Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.
Art. 12. — Detaliile privind implementarea programului
de creare a capacit„˛ii institu˛ionale a comunit„˛ilor vor fi
reglementate prin Manualul de operare pentru crearea
capacit„˛ii institu˛ionale a comunit„˛ilor, avizat Ón prealabil
de MFP ∫i BIRD, ∫i aprobat prin ordin al coordonatorului
Proiectului, ministrul economiei ∫i comer˛ului, care se va
publica Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
Art. 13. — ANDZM va raporta semestrial Comitetului de
coordonare a Proiectului stadiul implement„rii programului
de infrastructur„.
Art. 14. — Se autorizeaz„ MEC, ca de comun acord cu
MFP ∫i BIRD, pe parcursul derul„rii programului de
infrastructur„, Ón raport cu condi˛iile de implementare, s„
modifice ∫i s„ completeze prezenta hot„r‚re prin ordin al
coordonatorului Proiectului, ministrul economiei ∫i
comer˛ului, care se va publica Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Codru˛ Ioan ™ere∫
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Bucure∫ti, 8 septembrie 2005.
Nr. 1.059

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind transmiterea unui teren aflat Ón domeniul public al statului din administrarea Ministerului
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului Ón administrarea Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare
Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, 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, al art. 13 din Ordonan˛a
Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspec˛ie la frontier„ organizate Ón punctele de trecere a frontierei
stabilite pentru importul, exportul ∫i tranzitul tipurilor de m„rfuri supuse controalelor sanitare veterinare ∫i pentru siguran˛a
alimentelor, precum ∫i condi˛iile de aprobare a posturilor de inspec˛ie la frontier„ responsabile pentru controalele sanitare
veterinare ale animalelor vii provenite din ˛„ri ter˛e ∫i pentru controalele sanitare veterinare ∫i pentru siguran˛a alimentelor
ale produselor alimentare ∫i hranei pentru animale provenite din ˛„ri ter˛e, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 524/2003,
cu modific„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Se aprob„ transmiterea unui teren aflat Ón
domeniul public al statului, situat Ón municipiul Constan˛a,
jude˛ul Constan˛a, identificat potrivit anexei care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re, din administrarea
Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului Ón
administrarea Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor.

(2) Suprafa˛a exact„ a terenului se va stabili pe baz„
de m„sur„tori cadastrale, Ón condi˛iile legii.
Art. 2. — Predarea-preluarea terenului transmis potrivit
art. 1 se face pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre p„r˛ile
interesate, Ón termen de 5 zile de la data intr„rii Ón vigoare
a prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Bucure∫ti, 15 septembrie 2005.
Nr. 1.083.

Contrasemneaz„:
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Gheorghe Flutur
Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare
∫i pentru Siguran˛a Alimentelor,
R„zvan ﬁÓru
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
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ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului aflat Ón domeniul public al statului, care se transmite din administrarea Ministerului Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i Turismului Ón administrarea Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor
Locul
unde este situat terenul

Municipiul Constan˛a,
jude˛ul Constan˛a

Persoana juridic„
de la care se transmite terenul

Ministerul Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i Turismului

Persoana juridic„
la care se transmite terenul

Autoritatea Na˛ional„
Sanitar„ Veterinar„
∫i pentru Siguran˛a
Alimentelor

Caracteristicile terenului care se transmite

Teren Ón suprafa˛„ de 1.634 m2, situat
Ón Portul Constan˛a — sectorul sud
Num„r de Ónregistrare M.F.P.: 33.960

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL ECONOMIEI ™I COMERﬁULUI

ORDIN
pentru modificarea Ordinului ministrului economiei ∫i comer˛ului nr. 391/2003
privind m„rfurile supuse licen˛elor automate la export ∫i import
Œn vederea Óndeplinirii angajamentului asumat de Rom‚nia la Óncheierea negocierilor cu Uniunea European„ pentru
capitolul 1 îLibera circula˛ie a m„rfurilor“, privind eliminarea licen˛elor automate de import neconforme cu acquis-ul
comunitar,
av‚nd Ón vedere prevederile art. 121 ∫i anexa nr. 32 la Hot„r‚rea Guvernului nr. 130/2005 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor ∫i al muni˛iilor,
Ón baza prevederilor cap. VI ∫i ale art. 49 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 207/2005 privind stabilirea cerin˛elor
esen˛iale de securitate ale explozivilor de uz civil ∫i a condi˛iilor pentru introducerea lor pe pia˛„,
Ón temeiul prevederilor art. 5 alin. (6) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul economiei ∫i comer˛ului emite urm„torul ordin:
Art. I. — Articolul 11 din Ordinul ministrului economiei ∫i
comer˛ului nr. 391/2003 privind m„rfurile supuse licen˛elor
automate la export ∫i import, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 26 din 13 ianuarie 2004, se abrog„.
Art. II. — Œncep‚nd cu data intr„rii Ón vigoare a
prezentului ordin, Direc˛ia general„ politici comerciale nu
mai elibereaz„ licen˛e automate de export sau de import
pentru: arme de v‚n„toare, tir sportiv, arme de foc pentru
Ómpr„∫tierea gazelor nocive, iritante sau de neutralizare,

arme de recuzit„, arme de panoplie, arme cu aer sau alte
gaze comprimate, ansambluri, subansambluri ori dispozitive
ce pot constitui sau func˛iona ca arme de foc, muni˛iile
pentru aceste tipuri de arme (altele dec‚t cele strategice) ∫i
materiale explozibile folosite Ón economie.
Art. III. — Prezentul ordin intr„ Ón vigoare la data de
1 octombrie 2005.

Ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Codru˛ Ioan ™ere∫
Bucure∫ti, 19 septembrie 2005.
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