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ORDONANﬁE ™I HOT√R¬RI ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI
GUVERNUL ROM¬NIEI

ORDONANﬁ√ DE URGENﬁ√
pentru modificarea Legii nr. 282/2005 privind organizarea activit„˛ii de transfuzie sanguin„,
donarea de s‚nge ∫i componente sanguine de origine uman„, precum ∫i asigurarea calit„˛ii
∫i securit„˛ii sanitare, Ón vederea utiliz„rii lor terapeutice
Œn vederea adopt„rii de m„suri imediate care s„ permit„ Ón regim de urgen˛„ acoperirea necesarului de s‚nge
de componente sanguine la nivel na˛ional, componente absolut indispensabile pentru desf„∫urarea actului medical
condi˛ii de maxim„ siguran˛„ ∫i Ón scopul evit„rii pierderii de vie˛i omene∫ti, elemente ce vizeaz„ interesul public
constituie o situa˛ie extraordinar„,
Ón considerarea necesit„˛ii asigur„rii finaliz„rii cadrului normativ secundar Ón domeniul transfuziei sanguine,
contextul procesului de reform„ Ón sistemul sanitar,
Ón temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,

∫i
Ón
∫i
Ón

Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
Art. I. — Articolul 16 din Legea nr. 282/2005 privind
organizarea activit„˛ii de transfuzie sanguin„, donarea de
s‚nge ∫i componente sanguine de origine uman„, precum
∫i asigurarea calit„˛ii ∫i securit„˛ii sanitare, Ón vederea
utiliz„rii lor terapeutice, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 915 din 13 octombrie 2005, se
modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:

îArt. 16. — Drepturile ∫i obliga˛iile donatorilor se aprob„
prin hot„r‚re a Guvernului.“
Art. II. — Dispozi˛iile Legii nr. 282/2005 privind
organizarea activit„˛ii de transfuzie sanguin„, donarea de
s‚nge ∫i componente sanguine de origine uman„, precum
∫i asigurarea calit„˛ii ∫i securit„˛ii sanitare, Ón vederea
utiliz„rii lor terapeutice, cu excep˛ia art. 46, se suspend„
p‚n„ la data de 30 septembrie 2006 inclusiv.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul s„n„t„˛ii,
Gheorghe Eugen Nicol„escu

Bucure∫ti, 16 februarie 2006.
Nr. 7.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind acordarea unui ajutor umanitar de urgen˛„ pentru popula˛ia din jude˛ele Dolj ∫i Tulcea
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 512.000 lei (RON), familiilor din jude˛ele
Dolj (132.000 lei RON) ∫i Tulcea (380.000 lei RON),
afectate de situa˛ia epidemiologic„ generat„ de existen˛a
bolii aviare, const‚nd Ón alimente ∫i motorin„, conform
anexei care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — (1) Administra˛ia Na˛ional„ a Rezervelor de
Stat va sc„dea din gestiune la pre˛urile de Ónregistrare, prin
debitarea contului 6891 îCheltuieli privind rezerva de stat“
prin creditul contului 304128 îStocuri de urgen˛„ de
materiale ∫i ambalaje“, cantit„˛ile de produse aprobate a fi

scoase din rezervele de stat potrivit prezentei hot„r‚ri, pe
baza avizelor de expedi˛ie ∫i a proceselor-verbale de
predare-primire semnate de Ómputernici˛ii desemna˛i de
institu˛iile prefectului din jude˛ele Dolj ∫i Tulcea.
(2) ReÓntregirea stocurilor cu cantit„˛ile acordate conform
anexei se va face Ón anul 2007, finan˛area fiind asigurat„
din bugetul aprobat Administra˛iei Na˛ionale a Rezervelor
de Stat.
Art. 3. — (1) Transportul produselor p‚n„ la locul
indicat de institu˛iile prefectului din jude˛ele Dolj ∫i Tulcea
se va efectua Ón regim de urgen˛„ cu mijloace auto din
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dotarea unit„˛ilor teritoriale din subordinea Administra˛iei
Na˛ionale a Rezervelor de Stat sau cu mijloace auto ale
unor societ„˛i comerciale angajate de acestea.
(2) Cheltuielile legate de ambalarea ∫i transportul
produselor se suport„ de Administra˛ia Na˛ional„ a
Rezervelor de Stat, Ón limita bugetului aprobat.
(3) Distribuirea produselor c„tre popula˛ia sinistrat„ se
va face de institu˛iile prefectului din jude˛ele Dolj ∫i Tulcea.
(4) Schimbarea, sub orice form„, a destina˛iei
produselor acordate ca ajutor din rezervele de stat este
interzis„ ∫i atrage, dup„ caz, r„spunderea civil„,
administrativ„, disciplinar„ sau penal„.
Art. 4. — (1) Institu˛iile prefectului din jude˛ele Dolj ∫i
Tulcea vor justifica distribuirea produselor scoase 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 afectate, ca urmare a unor situa˛ii
excep˛ionale.
(2) Documentele justificative privind distribuirea vor fi
p„strate la sediile institu˛iilor prefectului din jude˛ele Dolj ∫i
Tulcea Ón vederea punerii lor la dispozi˛ie organelor de
control abilitate.
Art. 5. — Se aprob„ acumularea, Ón regim de urgen˛„, a
cantit„˛ilor de 3.900 kg orez Ón limita sumei de 9.050 lei (RON),
3.900 kg paste f„inoase Ón limita sumei de 6.650 lei (RON),
103.700 kg f„in„ Ón limita sumei de 100.000 lei (RON) ∫i
97.500 kg m„lai Ón limita sumei de 137.000 lei (RON),
finan˛area realiz‚ndu-se din bugetul Administra˛iei Na˛ionale
a Rezervelor de Stat aprobat pentru anul 2006.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Pre∫edintele Administra˛iei Na˛ionale
a Rezervelor de Stat,
Sorin Vicol
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Bucure∫ti, 16 februarie 2006.
Nr. 202.

ANEX√
LISTA

produselor care se scot din rezervele de stat ca ajutor umanitar de urgen˛„
pentru popula˛ia din jude˛ele Dolj ∫i Tulcea
Nr.
crt.

Produsul

U.M.

0

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zah„r tos
Ulei rafinat din floarea-soarelui
Orez
Paste f„inoase
Conserve carne de porc
Conserve pate de ficat
F„in„
M„lai
Motorin„

Dolj

Cantitatea
Tulcea

TOTAL

2

3

4

5

kg
l
kg
kg
kg
kg
kg
kg
t

3.100,0
6.200,0
—
—
3.099,9
3.100,0
6.200,0
—
5,0

3.900,0
3.900,0
3.900,0
3.900,0
3.900,0
3.900,0
97.500,0
97.500,0
—

7.000,0
10.100,0
3.900,0
3.900,0
6.999,9
7.000,0
103.700,0
97.500,0
5,0

4

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 163/21.II.2006
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale
din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006
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, al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005,
precum ∫i al art. 2 alin. (2) din Ordonan˛a Guvernului nr. 12/2006 pentru aprobarea m„surilor privind sus˛inerea finan˛„rii
documenta˛iilor tehnice pentru proiectele din cadrul m„surii 2.1 îDezvoltarea ∫i Ómbun„t„˛irea infrastructurii rurale“ din
Programul SAPARD, de la bugetul de stat,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Se aprob„ suplimentarea bugetului
Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale cu
suma de 9,3 milioane lei (RON) din Fondul de rezerv„
bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de
stat pe anul 2006, pentru decontarea cheltuielilor efectuate
pentru elaborarea ∫i actualizarea studiilor de fezabilitate,
elaborarea ∫i actualizarea proiectelor tehnice, inclusiv a
studiilor de specialitate pentru obiectivele de investi˛ii
finan˛ate prin m„sura 2.1 îDezvoltarea ∫i Ómbun„t„˛irea
infrastructurii rurale“ din Programul SAPARD.
(2) Suma prev„zut„ la alin. (1) se prevede distinct la
capitolul 83.01 îAgricultur„, silvicultur„, piscicultur„ ∫i
v‚n„toare“ astfel: pentru finan˛area studiilor de fezabilitate —
suma de 2,0 milioane lei (RON) la titlul VI îTransferuri Óntre

unit„˛i ale administra˛iei publice“, articolul 51.02 îTransferuri
de capital“, alineatul 51.02.07 îFinan˛area studiilor de
fezabilitate aferente proiectelor SAPARD“ ∫i pentru
finan˛area proiectelor tehnice — suma de 7,3 milioane lei
(RON) la titlul VII îAlte transferuri“, articolul 55.01
îTransferuri interne“, alineatul 55.01.12 îInvesti˛ii ale
agen˛ilor economici cu capital de stat“.
Art. 2. — Se autorizeaz„ Ministerul Finan˛elor Publice
s„ introduc„, la propunerea ordonatorului principal de
credite, modific„rile prev„zute la art. 1 Ón structura
bugetului de stat ∫i Ón volumul ∫i structura bugetului
Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale pe
anul 2006.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Gheorghe Flutur
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 16 februarie 2006.
Nr. 203.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind numirea domnului Jecu Nicolae
Ón func˛ia public„ de prefect al jude˛ului Ilfov
Av‚nd Ón vedere prevederile art. III alin. (1) din Ordonan˛a de urgen˛„
a Guvernului nr. 179/2005 pentru modificarea ∫i completarea Legii
nr. 340/2004 privind institu˛ia prefectului, cu complet„rile ulterioare,
Ón temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 1
alin. (2) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul ∫i institu˛ia prefectului, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Domnul Jecu Nicolae se nume∫te Ón func˛ia public„ de
prefect al jude˛ului Ilfov.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Bucure∫ti, 16 februarie 2006.
Nr. 204.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind numirea domnului Popa Aurelian
Ón func˛ia public„ de prefect al jude˛ului D‚mbovi˛a
Av‚nd Ón vedere prevederile art. III alin. (1) din Ordonan˛a de urgen˛„
a Guvernului nr. 179/2005 pentru modificarea ∫i completarea Legii
nr. 340/2004 privind institu˛ia prefectului, cu complet„rile ulterioare,
Ón temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 1
alin. (2) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul ∫i institu˛ia prefectului, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Domnul Popa Aurelian se nume∫te Ón func˛ia public„
de prefect al jude˛ului D‚mbovi˛a.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Bucure∫ti, 16 februarie 2006.
Nr. 205.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind numirea domnului Dumitrescu Constantin
Ón func˛ia public„ de subprefect al jude˛ului Gorj
Av‚nd Ón vedere prevederile art. III alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„
a Guvernului nr. 179/2005 pentru modificarea ∫i completarea Legii
nr. 340/2004 privind institu˛ia prefectului, cu complet„rile ulterioare,
Ón temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Domnul Dumitrescu Constantin se nume∫te Ón func˛ia
public„ de subprefect al jude˛ului Gorj.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Bucure∫ti, 16 februarie 2006.
Nr. 206.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind numirea domnului Simion Costel Ón func˛ia public„
de subprefect al municipiului Bucure∫ti
Av‚nd Ón vedere prevederile art. III alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„
a Guvernului nr. 179/2005 pentru modificarea ∫i completarea Legii
nr. 340/2004 privind institu˛ia prefectului, cu complet„rile ulterioare,
Ón temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Domnul Simion Costel se nume∫te Ón func˛ia public„
de subprefect al municipiului Bucure∫ti.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Bucure∫ti, 16 februarie 2006.
Nr. 207.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii ∫i Cultelor din Fondul de rezerv„ bugetar„
la dispozi˛ia Guvernului pe anul 2006, pentru execu˛ia de lucr„ri la monumentul istoric
îCimitirul Vesel“ din satul S„p‚n˛a, comuna S„p‚n˛a, jude˛ul Maramure∫
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. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului Ministerului
Culturii ∫i Cultelor la capitolul 67.01 îCultur„, recreere ∫i
religie“, titlul îTransferuri Óntre unit„˛i ale administra˛iei
publice“, cu suma de 300 mii lei (RON), din Fondul de
rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului pe anul 2006,
pentru execu˛ia de lucr„ri la monumentul istoric îCimitirul
Vesel“ din satul S„p‚n˛a, comuna S„p‚n˛a, jude˛ul
Maramure∫.
Art. 2. — Se autorizeaz„ Ministerul Finan˛elor Publice
s„ introduc„, la propunerea ordonatorului principal de

credite, modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului
de stat ∫i Ón volumul ∫i structura bugetului Ministerului
Culturii ∫i Cultelor pe anul 2006.
Art. 3. — Ministerul Culturii ∫i Cultelor ∫i organele
abilitate de lege vor controla modul de utilizare, Ón
conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit
prezentei hot„r‚ri.
Art. 4. — Sumele r„mase neutilizate p‚n„ la data de
10 decembrie 2006 se restituie la Fondul de rezerv„
bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul culturii ∫i cultelor,
Adrian Iorgulescu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 16 februarie 2006.
Nr. 208.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor
din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006
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. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului Ministerului
Administra˛iei ∫i Internelor din Fondul de rezerv„ bugetar„
la dispozi˛ia Guvernului pe anul 2006 cu suma de
7.000 mii lei (RON), conform anexei care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re.

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
Administra˛iei ∫i Internelor pe anul 2006.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Bucure∫ti, 16 februarie 2006.
Nr. 210.

ANEX√
SITUAﬁIE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor
din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006
Cod

Suma
— mii lei —
(RON)

5000
5001
20
71
5101
20
71
71.01.01
71.01.02

7.000
7.000
2.000
5.000
7.000
2.000
5.000
4.000
1.000

Explica˛ii
CHELTUIELI — TOTAL GENERAL
BUGET DE STAT
BUNURI ™I SERVICII
ACTIVE NEFINANCIARE
AUTORIT√ﬁI PUBLICE ™I ACﬁIUNI EXTERNE
BUNURI ™I SERVICII
ACTIVE NEFINANCIARE

— construc˛ii
— ma∫ini, echipamente ∫i mijloace de transport

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezerv„ bugetar„
la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006, pentru Agen˛ia Na˛ional„
pentru Sprijinirea Ini˛iativelor Tinerilor
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. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se suplimenteaz„ bugetul Cancelariei PrimuluiMinistru, pentru Autoritatea Na˛ional„ pentru Tineret, respectiv
pentru Agen˛ia Na˛ional„ pentru Sprijinirea Ini˛iativelor
Tinerilor, din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia
Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006, la
capitolul 67.01 îCultur„, recreere, religie“, titlul 51 îTransferuri
Óntre unit„˛i ale administra˛iei publice centrale“, articolul 51.01
îTransferuri curente“, alineatul 51.01.01 îTransferuri c„tre
institu˛ii publice“, cu suma de 500 mii lei (RON).

Art. 2. — Se autorizeaz„ Ministerul Finan˛elor Publice,
la cererea ordonatorului principal de credite, s„ introduc„
modific„rile prev„zute la art. 1 Ón structura bugetului de stat
∫i Ón volumul ∫i structura bugetului Cancelariei PrimuluiMinistru pe anul 2006.
Art. 3. — Cu sumele r„mase neutilizate p‚n„ la data de
10 decembrie 2006, la propunerea ordonatorului principal de
credite, se reÓntrege∫te Fondul de rezerv„ bugetar„ la
dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
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Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
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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 2006, pentru jude˛ul Sibiu
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. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea sumelor defalcate
din taxa pe valoarea ad„ugat„ pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2006 cu suma de 20.000 mii lei (RON),
pentru jude˛ul Sibiu, din Fondul de rezerv„ bugetar„ la
dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe
anul 2006, ∫i alocarea acesteia bugetului propriu al
jude˛ului Sibiu, pentru finan˛area obiectivului de investi˛ii
îExtinderea ∫i modernizarea Aeroportului Sibiu“.

Art. 2. — Utilizarea sumei prev„zute la art. 1 se va
face de c„tre ordonatorul principal 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 2006.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
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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 2006, pentru jude˛ul Bac„u
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. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea sumelor defalcate
din taxa pe valoarea ad„ugat„ pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2006 cu suma de 10.000 mii lei (RON),
pentru jude˛ul Bac„u, din Fondul de rezerv„ bugetar„ la
dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe
anul 2006, ∫i alocarea acesteia bugetului propriu al
municipiului Bac„u, Ón vederea finan˛„rii lucr„rilor de
consolidare ∫i reabilitare la obiectivul de investi˛ii îPodul
rutier ™erb„ne∫ti peste r‚ul Bistri˛a, municipiul Bac„u“.

Art. 2. — Utilizarea sumei prev„zute la art. 1 se va
face de c„tre ordonatorul principal 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 2006.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
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Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
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