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DECRETE
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind acordarea unei gra˛ieri individuale
Œn temeiul art. 94 lit. d) ∫i al art. 100 din Constitu˛ia Rom‚niei,
republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se gra˛iaz„ restul r„mas neexecutat din pedeapsa cu
Ónchisoarea aplicat„ pentru infrac˛iunea de abandon de familie, prev„zut„ de
art. 305 lit. c) din Codul penal, doamnei Covaci (Marcu) Maria, n„scut„ la
18 februarie 1969 Ón localitatea Str‚mtura, jude˛ul Maramure∫, fiica Ioanei ∫i
a lui Ioan, condamnat„ la un an Ónchisoare prin Sentin˛a penal„ nr. 462 din
13 octombrie 2004 a Judec„toriei R„cari, r„mas„ definitiv„ prin neapelare.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 1 noiembrie 2005.
Nr. 1.023.

HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investi˛ii cuprins Ón programul
ISPA îReabilitarea ∫i modernizarea sistemelor de alimentare cu ap„, canalizare ∫i epurare a apelor
uzate, municipiul Boto∫ani, jude˛ul Boto∫ani“
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 40 alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 45/2003 privind finan˛ele publice locale, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 108/2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investi˛ii cuprins Ón programul ISPA
îReabilitarea ∫i modernizarea sistemelor de alimentare cu
ap„, canalizare ∫i epurare a apelor uzate, municipiul
Boto∫ani, jude˛ul Boto∫ani“, prev„zu˛i Ón anexa*) care face
parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.

Art. 2. — Finan˛area obiectivului de investi˛ii prev„zut la
art. 1 se face din fonduri ISPA, dintr-un Ómprumut de la
Banca European„ de Investi˛ii, de la bugetul de stat prin
Fondul Na˛ional de Preaderare ∫i, Ón completare, din sursele
proprii ale Societ„˛ii Comerciale îApa Grup“ — S.A. Boto∫ani,
conform programelor de investi˛ii publice aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Bucure∫ti, 15 septembrie 2005.
Nr. 1.087.

Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
Ministrul delegat pentru lucr„ri publice ∫i amenajarea
teritoriului,
László Borbély
Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
Sulfina Barbu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

*) Anexa nu se public„, fiind clasificat„ potrivit legii.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea Protocolului adi˛ional, semnat la Bucure∫ti la 13 septembrie 2005,
la Conven˛ia general„ dintre Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor din Rom‚nia
∫i Ministerul Afacerilor Externe din Republica Francez„ privind condi˛iile de func˛ionare
a ™colii de Aplica˛ie pentru Ofi˛eri îMihai Viteazul“ a Jandarmeriei Rom‚ne,
semnat„ la Bucure∫ti la 19 decembrie 2003
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Se aprob„ Protocolul adi˛ional,
semnat la Bucure∫ti la 13 septembrie 2005, la
Conven˛ia general„ dintre Ministerul Administra˛iei ∫i
Internelor din Rom‚nia ∫i Ministerul Afacerilor Externe

din Republica Francez„ privind condi˛iile de func˛ionare
a ™colii de Aplica˛ie pentru Ofi˛eri îMihai Viteazul“ a
Jandarmeriei Rom‚ne, semnat„ la Bucure∫ti la
19 decembrie 2003.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Anghel Andreescu,
secretar de stat
p. Ministrul afacerilor externe,
Anton Niculescu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 27 octombrie 2005.
Nr. 1.281.

PROTOCOL ADIﬁIONAL
la Conven˛ia general„ dintre Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor din Rom‚nia ∫i Ministerul Afacerilor Externe
din Republica Francez„ privind condi˛iile de func˛ionare a ™colii de Aplica˛ie pentru Ofi˛eri
îMihai Viteazul“ a Jandarmeriei Rom‚ne, semnat„ la Bucure∫ti la 19 decembrie 2003
Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor din Rom‚nia ∫i Ministerul Afacerilor Externe din Republica Francez„,
denumite Ón continuare p„r˛i,
av‚nd Ón vedere Conven˛ia general„ dintre Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor din Rom‚nia ∫i Ministerul
Afacerilor Externe din Republica Francez„ privind condi˛iile de func˛ionare a ™colii de Aplica˛ie pentru Ofi˛eri îMihai
Viteazul“ a Jandarmeriei Rom‚ne, semnat„ la Bucure∫ti la 19 decembrie 2003, denumit„ Ón continuare Conven˛ia general„
din 19 decembrie 2003,
Ón aplicarea dispozi˛iilor art. 7 alin. (2) din Conven˛ia general„ din 19 decembrie 2003 ∫i
pentru a lua Ón considerare noile condi˛ii de recrutare a ofi˛erilor str„ini Ón materie de grad ∫i cre∫terea nivelului
form„rii asigurate Ón cadrul celei de-a 2-a sesiuni a Cursului Interna˛ional,
p„r˛ile au convenit s„ aduc„ urm„toarele modific„ri Conven˛iei generale din 19 decembrie 2003:
I. Termenii Curs Interna˛ional se Ónlocuiesc cu termenii
Curs Superior Interna˛ional Ón tot cuprinsul Conven˛iei
generale din 19 decembrie 2003.
II. La articolul 4 alineatul (1), litera f) se modific„ dup„
cum urmeaz„:
îf) s„ men˛in„, prin intermediul personalului s„u
desemnat, o leg„tur„ privilegiat„ Óntre ™coal„ ∫i ™coala de
Ofi˛eri a Jandarmeriei Na˛ionale Franceze (EOGN), pe de-o

parte, ∫i Óntre ™coal„ ∫i Centrul de Œnv„˛„m‚nt Superior al
Jandarmeriei Franceze (CESG), pe de alt„ parte;“.
Prezentul protocol adi˛ional va intra Ón vigoare Ón
conformitate cu prevederile art. 7 din Conven˛ia general„
din 19 decembrie 2003 ∫i va r„m‚ne Ón vigoare pe toat„
durata valabilit„˛ii acesteia.
Semnat la Bucure∫ti la 13 septembrie 2005, Ón dou„
exemplare originale, fiecare Ón limbile rom‚n„ ∫i francez„,
cele dou„ texte fiind egal autentice.

Pentru Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor din Rom‚nia,
Vasile Blaga,
ministrul administra˛iei ∫i internelor

Pentru Ministerul Afacerilor Externe
din Republica Francez„,
Hervé Bolot,
ambasadorul Republicii Franceze Ón Rom‚nia
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Serviciului de Protec˛ie ∫i Paz„ pe anul 2005
din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) 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 bugetului Serviciului
de Protec˛ie ∫i Paz„ pe anul 2005, din Fondul de rezerv„
bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, cu suma de 1.200 mii lei
(RON), la capitolul 55.01 îOrdine public„ ∫i siguran˛„
na˛ional„“, titlul îCheltuieli materiale ∫i servicii“.

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 Serviciului de Protec˛ie
∫i Paz„ pe anul 2005.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Directorul Serviciului de Protec˛ie ∫i Paz„,
Iulian Cr„iniceanu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 27 octombrie 2005.
Nr. 1.297.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind transmiterea unei p„r˛i dintr-un imobil, proprietate public„ a statului,
din administrarea Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale Ón administrarea Ministerului Culturii ∫i Cultelor,
pentru Episcopia Romanului
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„ transmiterea unei p„r˛i dintr-un
imobil, proprietate public„ a statului, av‚nd datele de
identificare prev„zute Ón anexa care face parte integrant„
din prezenta hot„r‚re, din administrarea Ministerului
Ap„r„rii Na˛ionale Ón administrarea Ministerului Culturii ∫i

Cultelor, pentru Episcopia Romanului.
Art. 2. — Predarea-primirea p„r˛ii din imobil,
transmis„ potrivit art. 1, se face pe baz„ de protocol
Óncheiat Óntre p„r˛ile interesate, Ón termen de 60 de zile
de la data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul ap„r„rii na˛ionale,
Ion-Mircea Pl‚ngu,
secretar de stat
p. Ministrul culturii ∫i cultelor,
Ioan Onisei,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 27 octombrie 2005.
Nr. 1.302.
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ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a p„r˛ii dintr-un imobil, proprietate public„ a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale
Ón administrarea Ministerului Culturii ∫i Cultelor, pentru Episcopia Romanului

Locul unde este situat
imobilul
care se transmite

Municipiul Bac„u,
jude˛ul Bac„u

Persoana juridic„
de la care
se transmite imobilul

Statul rom‚n,
Ministerul Ap„r„rii
Na˛ionale

Persoana juridic„
la care se transmite
imobilul

Statul rom‚n,
Ministerul Culturii
∫i Cultelor,
pentru Episcopia
Romanului

Codul de clasificare
din inventarul bunurilor
aflate Ón administrarea
Ministerului
Ap„r„rii Na˛ionale,
care alc„tuiesc
domeniul public
al statului

— cod 8.29.09
— nr. MF 106.920

Caracteristicile tehnice ale imobilului

— imobil 3.020 (par˛ial)
— suprafa˛a total„ a terenului = 26.049,92 m2

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind trecerea unei construc˛ii aflate Ón administrarea Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii Sociale
∫i Familiei din domeniul public al statului Ón domeniul privat al statului
∫i aprobarea desfiin˛„rii acesteia
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, ∫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 Muncii, Solidarit„˛ii
Sociale ∫i Familiei, situat„ Ón municipiul Br„ila, str. Dimitrie
Bolintineanu nr. 7, jude˛ul Br„ila, identificat„ potrivit anexei
care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.

Art. 2. — Trecerea Ón domeniul privat al statului a
construc˛iei men˛ionate la art. 1 se face Ón vederea
scoaterii din func˛iune ∫i demol„rii acesteia.
Art. 3. — Dup„ scoaterea din func˛iune ∫i demolarea
construc˛iei men˛ionate la art. 1, Ministerul Muncii,
Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei Ó∫i va actualiza Ón mod
corespunz„tor datele din eviden˛a cantitativ-valoric„.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 27 octombrie 2005.
Nr. 1.305.
ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a construc˛iei aflate Ón administrarea Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei,
care trece din domeniul public al statului Ón domeniul privat al statului
Adresa imobilului

Municipiul Br„ila,
str. Dimitrie Bolintineanu
nr. 7, jude˛ul Br„ila

Persoana juridic„
care
administreaz„ imobilul

Ministerul Muncii,
Solidarit„˛ii Sociale
∫i Familiei

Caracteristicile imobilului
care trece
Ón domeniul privat al statului

Corp B:
— suprafa˛a construit„ = 39,90 m2
— suprafa˛a desf„∫urat„ = 119,70 m2
— valoarea de inventar = 113.200 lei

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

102.063 (par˛ial)

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

6

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 972/2.XI.2005
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului ∫i din administrarea
Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale Ón domeniul public al comunei S‚nmartin, jude˛ul Bihor,
∫i Ón administrarea Consiliului Local al Comunei S‚nmartin
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 unui imobil, av‚nd
datele de identificare cuprinse Ón anexa care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re, din domeniul public al
statului ∫i din administrarea Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale
Ón domeniul public al comunei S‚nmartin, jude˛ul Bihor, ∫i

Ón administrarea Consiliului Local al Comunei S‚nmartin.
Art. 2. — Predarea-primirea imobilului transmis potrivit
prevederilor art. 1 se face pe baz„ de protocol Óncheiat
Óntre p„r˛ile interesate, Ón termen de 60 de zile de la data
intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul ap„r„rii na˛ionale,
Ion-Mircea Pl‚ngu,
secretar de stat
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Anghel Andreescu,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 27 octombrie 2005.
Nr. 1.308.
ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului ∫i din administrarea Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale Ón
domeniul public al comunei S‚nmartin, jude˛ul Bihor, ∫i Ón administrarea Consiliului Local al Comunei S‚nmartin

Locul unde este situat
imobilul
care se transmite

Persoana juridic„
de la care
se transmite imobilul

Satul Cord„u,
Statul rom‚n,
comuna S‚nmartin, Ministerul Ap„r„rii
jude˛ul Bihor
Na˛ionale

Persoana juridic„
la care se transmite
imobilul

Codul de clasificare
din inventarul bunurilor
aflate Ón administrarea
Ministerului
Ap„r„rii Na˛ionale,
care alc„tuiesc domeniul
public al statului

Comuna S‚nmartin, — imobil 786
jude˛ul Bihor,
— cod 8.29.09
Consiliul Local
— nr. M.F. 106.755
al Comunei S‚nmartin

Caracteristicile tehnice ale imobilului

— suprafa˛a construit„ = 2.157,27 m2
— suprafa˛a desf„∫urat„ = 2.157,27 m2
— suprafa˛a total„ a terenului, inclusiv
construc˛iile = 101.853 m2

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind aprobarea Programului de realizare a Planului na˛ional pentru prevenirea,
protec˛ia ∫i diminuarea efectelor inunda˛iilor ∫i a finan˛„rii acestuia
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 7 ∫i al art. 67 alin. (4) din Legea apelor
nr. 107/1996, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i al 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,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ Programul de realizare a Planului
na˛ional pentru prevenirea, protec˛ia ∫i diminuarea efectelor

inunda˛iilor ∫i finan˛area acestuia, prev„zut Ón anexa*) care
face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.

*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
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Art. 2. — Finan˛area cheltuielilor necesare programului
prev„zut la art. 1 se asigur„ dup„ cum urmeaz„:
a) elaborarea Planului na˛ional pentru prevenirea,
protec˛ia ∫i diminuarea efectelor inunda˛iilor, precum ∫i
coordonarea implement„rii acestuia se finan˛eaz„ de la
bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului ∫i
Gospod„ririi Apelor, Ón limita sumelor prev„zute anual cu
aceast„ destina˛ie;
b) implementarea Planului na˛ional pentru prevenirea,
protec˛ia ∫i diminuarea efectelor inunda˛iilor se finan˛eaz„,
dup„ caz, de la bugetele locale, de la bugetul
Administra˛iei Na˛ionale îApele Rom‚ne“, din bugetul de

7

stat, din bugetele proprii ale utilizatorilor de ap„ persoane
juridice ∫i din fonduri externe.
Art. 3. — (1) Studiile necesare realiz„rii etapei din
program vor fi elaborate, Ón condi˛iile legii, de unit„˛i cu
experien˛„ Ón domeniul gospod„ririi apelor.
(2) Studiile necesare realiz„rii etapei I din programul
prev„zut la art. 1 se vor contracta de Administra˛ia
Na˛ional„ îApele Rom‚ne“, aflat„ Ón coordonarea
Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor, pe baza
aplic„rii prevederilor Ordonan˛ei 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, aplicate Ón situa˛ii de urgen˛„.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
Sulfina Barbu
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Anghel Andreescu,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Bucure∫ti, 27 octombrie 2005.
Nr. 1.309.

ANEX√
PROGRAMUL

de realizare a Planului na˛ional pentru prevenirea, protec˛ia ∫i diminuarea efectelor inunda˛iilor
∫i finan˛area acestuia
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DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU
GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind eliberarea domnului Alexandru Cojocaru din func˛ia
de consilier de stat Ón cadrul Cancelariei Primului-Ministru
Œn temeiul prevederilor art. 15 lit. c) ∫i ale 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 urm„toarea decizie:
Articol unic. — Œncep‚nd cu data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii,
domnul Alexandru Cojocaru se elibereaz„ din func˛ia de consilier de stat Ón
cadrul Cancelariei Primului-Ministru.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
Bucure∫ti, 31 octombrie 2005.
Nr. 480.
GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind numirea domnului Alexandru Cojocaru Ón func˛ia
de pre∫edinte al Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Reglementarea
∫i Monitorizarea Achizi˛iilor Publice
Œn temeiul prevederilor art. 15 lit. a) ∫i ale 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, precum ∫i ale art. 4 din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 74/2005 privind Ónfiin˛area Autorit„˛ii
Na˛ionale pentru Reglementarea ∫i Monitorizarea Achizi˛iilor Publice,
primul-ministru emite urm„toarea decizie:
Articol unic. — Œncep‚nd cu data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii,
domnul Alexandru Cojocaru se nume∫te Ón func˛ia de pre∫edinte, cu rang
de secretar de stat, al Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Reglementarea ∫i
Monitorizarea Achizi˛iilor Publice.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
Bucure∫ti, 31 octombrie 2005.
Nr. 481.
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