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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

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 Bogata
∫i Ón administrarea Consiliului Local al Comunei Bogata, jude˛ul Mure∫
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 prev„zute 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 Bogata ∫i Ón administrarea
Consiliului Local al Comunei Bogata, jude˛ul Mure∫.

Art. 2. — Predarea-primirea imobilului 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,
Ioan Ion,
secretar de stat
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Bucure∫ti, 21 decembrie 2005.
Nr. 1.711.

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 Bogata ∫i Ón administrarea Consiliului Local al Comunei Bogata, jude˛ul Mure∫

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

Locul unde este
situat imobilul
care se transmite

Persoana juridic„
de la care se
transmite imobilul

Comuna Bogata,
jude˛ul Mure∫

Statul rom‚n —
Comuna Bogata,
— imobil 3180
Ministerul Ap„r„rii jude˛ul Mure∫,
— cod. 8.29.09
Na˛ionale
Consiliul Local
— nr. M.F. 104.021
al Comunei Bogata

Caracteristicile tehnice ale imobilului

— Suprafa˛a construit„ = 192,15 m2
— Suprafa˛a desf„∫urat„ = 192,15 m2
— Suprafa˛a total„ a terenului, inclusiv
construc˛iile = 18.671 m2
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind transmiterea unor imobile, proprietate public„ a statului, din administrarea
Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale Ón administrarea Ministerului Culturii ∫i Cultelor,
pentru M„n„stirea îAdormirea Maicii Domnului“, comuna Nicula,
∫i pentru M„n„stirea îMihai Vod„“, municipiul Turda, jude˛ul Cluj
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 unor imobile,
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
M„n„stirea îAdormirea Maicii Domnului“, comuna Nicula, ∫i

pentru M„n„stirea îMihai Vod„“, municipiul Turda, jude˛ul
Cluj.
Art. 2. — Predarea-primirea imobilelor transmise 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,
Ioan Ion,
secretar de stat
Ministrul culturii ∫i cultelor,
Adrian Iorgulescu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 21 decembrie 2005.
Nr. 1.712.

ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor, proprietate public„ a statului, care se transmit din administrarea Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale
Ón administrarea Ministerului Culturii ∫i Cultelor, pentru M„n„stirea îAdormirea Maicii Domnului“, comuna Nicula,
∫i pentru M„n„stirea îMihai Vod„“, municipiul Turda, jude˛ul Cluj
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

Locul unde este
situat imobilul
care se transmite

Persoana juridic„
de la care se
transmite imobilul

Comuna C‚˛c„u,
jude˛ul Cluj

Statul rom‚n —
Ministerul Culturii — imobil 2568
Ministerul Ap„r„rii ∫i Cultelor,
— cod 8.29.09
Na˛ionale
pentru M„n„stirea — nr. M.F. 106.660
îAdormirea Maicii
Domnului“,
comuna Nicula,
jude˛ul Cluj

— Suprafa˛a construit„ = 1.257 m2
— Suprafa˛a desf„∫urat„ = 1.257 m2
— Suprafa˛a total„ a terenului, inclusiv
construc˛iile = 52.871 m2

Comuna
Mihai Viteazu,
jude˛ul Cluj

Statul rom‚n —
Ministerul Culturii — imobil 3268
Ministerul Ap„r„rii ∫i Cultelor,
— cod 8.29.09
Na˛ionale
pentru M„n„stirea — nr. M.F. 106.708
îMihai Vod„“,
municipiul Turda,
jude˛ul Cluj

— Suprafa˛a construit„ = 157 m2
— Suprafa˛a desf„∫urat„ = 250 m2
— Suprafa˛a total„ a terenului, inclusiv
construc˛iile = 81.375 m2

Caracteristicile tehnice ale imobilului
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului ∫i din administrarea
Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale Ón domeniul public al municipiului Slatina
∫i Ón administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina, jude˛ul Olt
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 unor imobile, 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 Ap„r„rii Na˛ionale
Ón domeniul public al municipiului Slatina ∫i Ón administrarea
Consiliului Local al Municipiului Slatina, jude˛ul Olt.

Art. 2. — Predarea-primirea imobilelor transmise 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,
Ioan Ion,
secretar de stat
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Bucure∫ti, 21 decembrie 2005.
Nr. 1.713.

ANEX√

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor care se transmit din domeniul public al statului ∫i din administrarea Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale Ón
domeniul public al municipiului Slatina ∫i Ón administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina, jude˛ul Olt

Locul unde este
situat imobilul
care se transmite

Persoana juridic„
de la care se
transmite imobilul

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

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Slatina,
jude˛ul Olt

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

Municipiul Slatina,
— imobil 3124
Consiliul Local al
— cod. 8.29.09
Municipiului Slatina, — nr. MF. 103.922
jude˛ul Olt

— Suprafa˛a construit„ = 427 m2
— Suprafa˛a desf„∫urat„ = 559 m2
— Suprafa˛a total„ a terenului = 52.000 m2

Municipiul Slatina,
jude˛ul Olt

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

Municipiul Slatina,
— imobil 3153
Consiliul Local al
— cod 8.29.09
Municipiului Slatina, — nr. M.F. 103.923
jude˛ul Olt

— Suprafa˛a construit„ = 81 m2
— Suprafa˛a desf„∫urat„ = 81 m2
— Suprafa˛a total„ a terenului = 29.500 m2
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind transmiterea unui imobil din proprietatea public„ a statului
∫i din administrarea Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale Ón proprietatea public„ a comunei ™intereag,
jude˛ul Bistri˛a-N„s„ud, ∫i Ón administrarea consiliului local al acesteia
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 prev„zute Ón anexa care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re, din proprietatea public„ a
statului ∫i din administrarea Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale
Ón proprietatea public„ a comunei ™intereag, jude˛ul Bistri˛aN„s„ud, ∫i Ón administrarea consiliului local al acesteia.

Art. 2. — Predarea-primirea imobilului 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,
Ioan Ion,
secretar de stat
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Bucure∫ti, 21 decembrie 2005.
Nr. 1.714.

ANEX√

DATELE DE IDENTIFICARE

a unui imobil care se transmite din proprietatea public„ a statului ∫i din administrarea Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale Ón
proprietatea public„ a comunei ™intereag, jude˛ul Bistri˛a-N„s„ud, ∫i Ón administrarea consiliului local al acesteia

Locul unde este
situat imobilul
care se transmite

Persoana juridic„
de la care se
transmite imobilul

Comuna ™intereag,
Statul rom‚n —
jude˛ul Bistri˛a-N„s„ud Ministerul Ap„r„rii
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 ™intereag,
Consiliul Local
al Comunei
™intereag

— cod. 8.29.09
— nr. M.F. 106.756

Caracteristicile tehnice ale imobilului

— imobil 844
— Suprafa˛a construit„ = 9.171 m 2
— Suprafa˛a desf„∫urat„ = 9.639 m2
— Suprafa˛a total„ a terenului, inclusiv
construc˛iile = 371.800 m2
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind trecerea din domeniul public al statului Ón domeniul privat al statului a unor mijloace fixe
concesionate Companiei Na˛ionale de Transport al Energiei Electrice îTranselectrica“ — S.A.,
Sucursala de Transport Timi∫oara
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

de 220/110 kV Arad, av‚nd datele de identificare prev„zute

statului Ón domeniul privat al statului a mijloacelor fixe

Ón anexa care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.

aflate Ón concesiunea Companiei Na˛ionale de Transport al

Art. 2. — Trecerea Ón domeniul privat al statului se face

Energiei Electrice îTranselectrica“ — S.A., Sucursala de

Ón vederea scoaterii din func˛iune ∫i a valorific„rii

Transport Timi∫oara, amplasate Ón sta˛ia electric„ de sistem

mijloacelor fixe prev„zute la art. 1, Ón condi˛iile legii.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Codru˛ Ioan ™ere∫
p. Ministrul finan˛elor publice,
C„t„lin Doica,
secretar de stat

Bucure∫ti, 22 decembrie 2005.
Nr. 1.821.

ANEX√

DATELE DE IDENTIFICARE

a mijloacelor fixe care trec din domeniul public al statului Ón domeniul privat al statului,
aflate Ón concesiunea Companiei Na˛ionale de Transport al Energiei Electrice îTranselectrica“ — S.A.,
Sucursala de Transport Timi∫oara
Nr. de
identificare
atribuit de
M.F.P.

Cod de
clasificare

Denumirea
mijlocului fix

Nr.
de
inventar

0

1

2

3

62.191

8.14

Sta˛ia 220/

Celula LEA 220 kV Szeged

2000256

Valoarea
de inventar
— lei —

Anul
PIF

Adresa

4

5

6

2.693.640.182

1974

110 kV Arad din sta˛ia Arad
Panou protec˛ii celula

DJ 709 Arad—
Horia, jude˛ul

2000293

1.129.911.329

1974

Arad

LEA 220 Szeged
Total mijloace fixe din domeniul public al statului:

3.823.551.511
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ACTE
ALE

ALE

ORGANELOR

A D M I N I S T R A fi I E I

DE

SPECIALITATE

PUBLICE

CENTRALE

MINISTERUL S√N√T√fiII

ORDIN
privind desemnarea unui coordonator pentru blocul operator
Av‚nd Ón vedere Referatul de aprobare al Direc˛iei generale asisten˛„ medical„, structuri sanitare ∫i salarizare
nr. E.N. 4.448 din 25 noiembrie 2005,
Ón temeiul Hot„r‚rii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului S„n„t„˛ii, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul s„n„t„˛ii emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Blocul operator reprezint„ o structur„ de sine
st„t„toare care este nominalizat„ Ón structura organizatoric„
a unit„˛ii sanitare cu paturi, cu personalitate juridic„.
Art. 2. — (1) Blocul operator grupeaz„ toate s„lile de
opera˛ii necesare diverselor specialit„˛i chirurgicale.
(2) Œn func˛ie de num„rul de paturi chirurgicale pentru
unele sec˛ii (compartimente) se pot prevedea s„li de
opera˛ii proprii Ón afara blocului operator centralizat.
(3) Œn func˛ie de m„rimea ∫i structura medical„ a
spitalului, blocul operator centralizat poate grupa 2—10 s„li
de opera˛ie.
(4) Œn spitalele mari ∫i Ón spitalele multiprofilate se pot
organiza mai multe blocuri operatorii distincte ∫i
specializate, amplasate mai aproape de sec˛iile chirurgicale.
Art. 3. — (1) Blocul operator va fi coordonat de un
medic Ón specialit„˛i chirurgicale, desemnat de directorul
general.

(2) Medicul coordonator asigur„ utilizarea s„lilor de
opera˛ii care compun blocul operator Ón program continuu,
24 de ore din 24.
(3) Medicul coordonator r„spunde de accesul
personalului, care trebuie s„ poarte un echipament adecvat
fiec„rei zone definite pentru blocul operator, respectiv zona
neutr„, zona curat„ ∫i zona aseptic„.
Art. 4. — Medicul coordonator presteaz„ aceast„
activitate Ón cadrul programului de la norma de baz„ ∫i nu
este salarizat suplimentar.
Art. 5. — Direc˛iile de specialitate din cadrul Ministerului
S„n„t„˛ii, direc˛iile de s„n„tate public„ ∫i unit„˛ile sanitare
cu paturi, cu personalitate juridic„, vor duce la Óndeplinire
dispozi˛iile prezentului ordin.
Art. 6. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul s„n„t„˛ii,
Gheorghe Eugen Nicol„escu
Bucure∫ti, 23 decembrie 2005.
Nr. 1.443.

ACTE

ALE

B√NCII

N A fi I O N A L E

A

ROM¬NIEI

BANCA NAfiIONAL√ A ROM¬NIEI

CIRCULAR√
privind punerea Ón circula˛ie, Ón scop numismatic, a unei monede din argint
cu valoarea nominal„ de 5 lei, emisiunea î100 de ani de la na∫terea lui Grigore Vasiliu-Birlic“
Art. 1. — Œn conformitate cu prevederile Legii
nr. 312/2004 privind Statutul B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei,
cu modific„rile ulterioare, ∫i ale Ordonan˛ei Guvernului
nr. 45/1998 privind abilitarea B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei
de a pune Ón circula˛ie emisiuni monetare cu caracter
numismatic din metale pre˛ioase, aprobat„ prin Legea
nr. 244/1998, Banca Na˛ional„ a Rom‚niei va pune Ón
circula˛ie, Óncep‚nd cu data de 27 decembrie 2005, o
moned„ din argint cu valoarea nominal„ de 5 lei, emisiunea
î100 de ani de la na∫terea lui Grigore Vasiliu-Birlic“.
Art. 2. — Caracteristicile monedei sunt urm„toarele:
— form„: rotund„;
— metal: argint;

— titlu: 999/1000;
— calitate: proof;
— greutate: 31,103 grame;
— margine: neted„;
— diametru: 37 mm.
Aversul prezint„ Ón partea superioar„ anul emisiunii,
î2005“, inscrip˛ia îROM¬NIA“ ∫i valoarea nominal„ î5 LEI“.
Œn partea inferioar„ sunt prezentate dou„ m„∫ti,
reprezent‚nd Comedia ∫i Tragedia, simboluri ale teatrului.
Reversul prezint„, Ón centru, bustul actorului Grigore
Vasiliu-Birlic, surprins Óntr-un rol dintr-un spectacol de
comedie, Ónconjurat de inscrip˛ia îCENTENARUL NA™TERII
ACTORULUI GRIGORE VASILIU-BIRLIC“. Anii î1905“
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∫i î2005“ sunt amplasa˛i unul sub cel„lalt, Ón st‚nga
bustului marelui actor.
Art. 3. — Monedele din argint, ambalate Ón capsule de
metacrilat transparent, vor fi Ónso˛ite de un certificat de
autenticitate, redactat Ón limba rom‚n„ ∫i Ón limba englez„,
semnat de guvernatorul B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei ∫i de
casierul central.

Art. 4. — Monedele din argint, emisiunea î100 de ani
de la na∫terea lui Grigore Vasiliu-Birlic“, au putere
circulatorie pe teritoriul Rom‚niei.
Art. 5. — Punerea Ón circula˛ie, Ón scop numismatic, a
monedelor din argint, emisiunea î100 de ani de la na∫terea
lui Grigore Vasiliu-Birlic“, se realizeaz„ prin ghi∫eele
sucursalelor Bucure∫ti, Ia∫i, Cluj ∫i Timi∫ ale B„ncii
Na˛ionale a Rom‚niei.

GUVERNATORUL B√NCII NAfiIONALE A ROM¬NIEI,

MUGUR IS√RESCU

Bucure∫ti, 23 decembrie 2005.
Nr. 41.

BANCA NAfiIONAL√ A ROM¬NIEI

CIRCULAR√
privind suspendarea aplic„rii prevederilor art. 3 alin. (6) din Regulamentul nr. 5/2005
privind comisioanele practicate de Banca Na˛ional„ a Rom‚niei pentru efectuarea opera˛iunilor
de depunere ∫i retragere de numerar ale institu˛iilor de credit ∫i ale Trezoreriei Statului
Av‚nd Ón vedere:
— Nota nr. VI.3/5.627 din 8 decembrie 2005 a Direc˛iei emisiune, tezaur ∫i casierie;
— Hot„r‚rea Consiliului de administra˛ie din ∫edin˛a din 8 decembrie 2005;
Ón temeiul dispozi˛iilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei, cu modific„rile ulterioare,
Banca Na˛ional„ a Rom‚niei emite prezenta circular„.
Art. 1. — Œn perioada 1 ianuarie — 31 decembrie 2006
se suspend„ aplicarea prevederilor art. 3 alin. (6) din
Regulamentul nr. 5/2005 privind comisioanele practicate de
Banca Na˛ional„ a Rom‚niei pentru efectuarea opera˛iunilor
de depunere ∫i retragere de numerar ale institu˛iilor de

credit ∫i ale Trezoreriei Statului, publicat Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 486 din 9 iunie 2005, cu
modific„rile ulterioare.
Art. 2. — Celelalte prevederi din Regulamentul
nr. 5/2005, cu modific„rile ulterioare, r„m‚n Ón vigoare.

GUVERNATORUL B√NCII NAfiIONALE A ROM¬NIEI

MUGUR IS√RESCU

Bucure∫ti, 23 decembrie 2005.
Nr. 42.
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