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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind aprobarea Óncadr„rii Ón categoria func˛ional„ a drumurilor comunale
a unui drum situat pe raza administrativ-teritorial„ a comunei Miroslava, jude˛ul Ia∫i
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 12 din Ordonan˛a Guvernului nr. 43/1997
privind regimul drumurilor, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ Óncadrarea Ón categoria func˛ional„ a
drumurilor comunale a unui drum situat pe raza administrativteritorial„ a comunei Miroslava, jude˛ul Ia∫i, conform anexei
care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — Anexa nr. 3 la Hot„r‚rea Guvernului
nr. 540/2000 privind aprobarea Óncadr„rii Ón categorii

func˛ionale a drumurilor publice ∫i a drumurilor de utilitate
privat„ deschise circula˛iei publice, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 338 ∫i nr. 338 bis din
20 iulie 2000, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se
completeaz„ Ón mod corespunz„tor.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 8 martie 2006.
Nr. 321.
ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a unui drum situat pe raza administrativ-teritorial„ a comunei Miroslava, jude˛ul Ia∫i,
care se Óncadreaz„ Ón categoria func˛ional„ a drumurilor comunale
Indicativul
vechi

Drum local

Pozi˛ii
kilometrice

Traseul drumului

Valea Ad‚nc„ cu
indicativul DS3022/1

0+000—0+500

Lungimea
(km)

Indicativul
nou

0,500

DC 28A

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea contribu˛iei financiare a Rom‚niei pentru anul 2006 la bugetul Conven˛iei
privind accesul la informa˛ie, participarea publicului la luarea deciziei ∫i accesul la justi˛ie
Ón probleme de mediu, semnat„ la Aarhus la 25 iunie 1998, ratificat„ prin Legea nr. 86/2000
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 3 alin. (1) pct. 29 ∫i 30 ∫i art. 4 pct. I îŒn domeniul protec˛iei mediului“ subpct. 5
din Hot„r‚rea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ale art. 75 lit. o) ∫i q) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 195/2005 privind
protec˛ia mediului, precum ∫i prevederile Memorandumului cu tema îAprobarea particip„rii delega˛iei guvernamentale
rom‚ne la cea de a doua Reuniune a P„r˛ilor la Conven˛ia privind accesul la informa˛ie, participarea publicului la luarea
deciziei ∫i accesul la justi˛ie Ón probleme de mediu (Conven˛ia Aarhus), desf„∫urat„ Ón localitatea Alma-Ata (Republica
Kazahstan) Ón perioada 25—27 mai 2005“, aprobat Ón ∫edin˛a Guvernului din data de 16 mai 2005,
Ón temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Se aprob„ plata echivalentului Ón lei al
sumei de 1.000 dolari S.U.A., reprezent‚nd contribu˛ia
financiar„ a Rom‚niei pentru anul 2006 la bugetul
Conven˛iei privind accesul la informa˛ie, participarea

publicului la luarea deciziei ∫i accesul la justi˛ie Ón
probleme de mediu, semnat„ la Aarhus la 25 iunie 1998,
ratificat„ prin Legea nr. 86/2000.
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(2) Echivalentul Ón lei al sumei prev„zute la alin. (1) se
va calcula pe baza raportului de schimb leu/dolar S.U.A. Ón
vigoare la data efectu„rii pl„˛ii.
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Art. 2. — Suma prev„zut„ la art. 1 se suport„ din
prevederile bugetare aprobate Ministerului Mediului ∫i
Gospod„ririi Apelor pe anul 2006.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
Sulfina Barbu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 16 martie 2006.
Nr. 335.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind aprobarea contribu˛iei financiare a Rom‚niei pentru anul 2006 la bugetul Conven˛iei
privind evaluarea impactului asupra mediului Ón context transfrontier„,
adoptat„ la Espoo la 25 februarie 1991, ratificat„ prin Legea nr. 22/2001
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 3 alin. (1) pct. 29 ∫i 30 ∫i art. 4 pct. I îŒn domeniul protec˛iei mediului“ subpct. 5
din Hot„r‚rea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ale art. 75 lit. o) ∫i q) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 195/2005 privind
protec˛ia mediului, precum ∫i prevederile Memorandumului cu tema îAprobarea particip„rii delega˛iei guvernamentale
rom‚ne la cea de a treia Reuniune a P„r˛ilor la Conven˛ia privind evaluarea impactului asupra mediului Ón context
transfrontier„ (Conven˛ia Espoo), desf„∫urat„ la Cavtat (Republica Croa˛ia) Ón perioada 1—4 iunie 2004“, aprobat Ón
∫edin˛a Guvernului din data de 3 iunie 2004,
Ón temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Se aprob„ plata echivalentului Ón lei al
sumei de 5.000 dolari S.U.A., reprezent‚nd contribu˛ia
financiar„ a Rom‚niei pentru anul 2006 la bugetul
Conven˛iei privind evaluarea impactului asupra mediului Ón
context transfrontier„, adoptat„ la Espoo la 25 februarie
1991, ratificat„ prin Legea nr. 22/2001.

(2) Echivalentul Ón lei al sumei prev„zute la alin. (1) se
va calcula pe baza raportului de schimb leu/dolar S.U.A. Ón
vigoare la data efectu„rii pl„˛ii.
Art. 2. — Suma prev„zut„ la art. 1 se suport„ din
prevederile bugetare aprobate Ministerului Mediului ∫i
Gospod„ririi Apelor pe anul 2006.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
Sulfina Barbu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 16 martie 2006.
Nr. 337.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea anexei la Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.124/2001 privind normarea parcului auto
∫i a consumului de carburan˛i pentru activit„˛i specifice desf„∫urate Ón unele unit„˛i
din subordinea Ministerului S„n„t„˛ii
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Œn anexa la Hot„r‚rea Guvernului
nr. 1.124/2001 privind normarea parcului auto ∫i a

consumului de carburan˛i pentru activit„˛i specifice
desf„∫urate Ón unele unit„˛i din subordinea Ministerului
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S„n„t„˛ii, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 747 din 22 noiembrie 2001, cu modific„rile

ulterioare, punctul II se modific„ ∫i va avea urm„torul
cuprins:

îII. Norme privind consumul lunar de carburan˛i pentru autovehicule (autoturisme ∫i
autolaboratoare)
Limita maxim„*)
— litri/lun„/vehicul —

1. Direc˛ii de s„n„tate public„ jude˛ene
2. Direc˛ia de S„n„tate Public„ a Municipiului Bucure∫ti

300
250

*) Œn anul 2006 limitele maxime se majoreaz„ cu c‚te 100 litri/lun„/vehicul.“

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul s„n„t„˛ii,
Vlad Anton Iliescu,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Bucure∫ti, 16 martie 2006.
Nr. 340.

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 Bac„u ∫i Ón administrarea Consiliului Local
al Municipiului Bac„u, jude˛ul Bac„u
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 Bac„u ∫i Ón administrarea
Consiliului Local al Municipiului Bac„u, jude˛ul Bac„u.

Art. 2. — Predarea-preluarea 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„:
Ministrul ap„r„rii na˛ionale,
Teodor Atanasiu
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Bucure∫ti, 16 martie 2006.
Nr. 341.

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 Bac„u ∫i Ón administrarea Consiliului Local al Municipiului Bac„u, jude˛ul Bac„u

Nr.
crt.

Locul
unde este situat
imobilul care
se transmite

Persoana juridic„
de la care se
transmite
imobilul

1. Municipiul Bac„u,
str. General
™tefan Gu∫e,
jude˛ul Bac„u

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

2. Municipiul Bac„u,
str. General
™tefan Gu∫e,
jude˛ul Bac„u

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

Persoana juridic„
la care se
transmite
imobilul

Municipiul Bac„u,
Consiliul Local
al Municipiului
Bac„u, jude˛ul
Bac„u
Municipiul Bac„u,
Consiliul Local
al Municipiului
Bac„u, jude˛ul
Bac„u

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. M.F. 106914

— cod 8.29.09
— nr. M.F. 106920

Caracteristicile tehnice ale imobilului

— imobil 499 (par˛ial)
— suprafa˛a construit„ = 21.204 m2
— suprafa˛a desf„∫urat„ = 22.930 m2
— suprafa˛a total„ a terenului,
inclusiv construc˛iile = 113.040 m2
— imobil 3020 (par˛ial)
— suprafa˛a construit„ = 1.970 m2
— suprafa˛a desf„∫urat„ = 1.970 m2
— suprafa˛a total„ a terenului,
inclusiv construc˛iile = 68.392,08 m2
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului ∫i din administrarea Ministerului
Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei Ón domeniul public al municipiului Bra∫ov
∫i Ón administrarea Consiliului Local al Municipiului Bra∫ov
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, situat Ón
municipiul Bra∫ov, Str. Gladiolelor f.n., 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 Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i

Familiei Ón domeniul public al municipiului Bra∫ov ∫i Ón
administrarea Consiliului Local al Municipiului Bra∫ov.
Art. 2. — Predarea-preluarea imobilului prev„zut la
art. 1 se face pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre p„r˛ile
interesate, Ón termen de 60 de zile de la intrarea Ón
vigoare a prezentei hot„r‚ri.

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, 16 martie 2006.
Nr. 342.
ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului ∫i din administrarea Ministerului Muncii,
Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei Ón domeniul public al municipiului Bra∫ov ∫i Ón administrarea
Consiliului Local al Municipiului Bra∫ov

Locul
unde este situat
imobilul care
se transmite

Municipiul Bra∫ov,
Str. Gladiolelor f.n.

Persoana juridic„
de la care se
transmite
imobilul

Ministerul Muncii,
Solidarit„˛ii Sociale
∫i Familiei

Persoana juridic„
la care se
transmite
imobilul

Consiliul Local
al Municipiului
Bra∫ov

Codul de clasificare din
inventarul bunurilor aflate
Ón administrarea Ministerului
Muncii, Solidarit„˛ii
Sociale ∫i Familiei,
care alc„tuiesc
domeniul public
al statului

— cod 8.29.06
— nr. M.F.P. 152.058

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Construc˛ie compus„ din:
— 7 corpuri de cl„dire — regim
de Ón„l˛ime subsol, parter, 3—4 etaje
— post de transformare 400 kVA
— gospod„rie pentru combustibil lichid
2 x 32 t
— ad„post ap„rare local„
Suprafa˛a construit„ = 3.264 m2
Suprafa˛a desf„∫urat„ = 16.062 m2

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind organizarea Reuniunii Grupului de lucru pentru turism, Bucure∫ti, 7—8 aprilie 2006,
∫i a Salonului special pentru turism, Bucure∫ti, 6—9 aprilie 2006,
pentru statele membre ale Organiza˛iei Cooper„rii Economice a M„rii Negre (OCEMN)
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 prin Legea nr. 247/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
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Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.

Art. 1. — Se aprob„ organizarea la Bucure∫ti a
Reuniunii Grupului de lucru pentru turism, Ón perioada 7—8
aprilie 2006, ∫i a Salonului special pentru turism Ón
perioada 6—9 aprilie 2006, pentru statele membre ale
Organiza˛iei Cooper„rii Economice a M„rii Negre (OCEMN).
Art. 2. — Finan˛area cheltuielilor pentru organizarea
manifest„rilor prev„zute la art. 1, Ón sum„ total„ de

198.733 lei (RON), conform devizului estimativ prev„zut Ón
anexa care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re, se
asigur„ din prevederile bugetare aprobate Ministerului
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului pentru Autoritatea
Na˛ional„ pentru Turism pe anul 2006, cu respectarea
prevederilor legale.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
p. Ministrul afacerilor externe,
Lucian Leu∫tean,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 16 martie 2006.
Nr. 343.
ANEX√
DEVIZ ESTIMATIV

privind organizarea Reuniunii Grupului de lucru pentru turism (Bucure∫ti, 7—8 aprilie 2006)
∫i a Salonului special pentru turism (Bucure∫ti, 6—9 aprilie 2006)
pentru statele membre ale Organiza˛iei Cooper„rii Economice a M„rii Negre
1. Organizarea Reuniunii Grupului de lucru pentru turism Ón cadrul Organiza˛iei Cooper„rii Economice a M„rii
Negre (OCEMN) — 11 delega˛ii oficiale: c‚te 2 membri + 4 membri PERMIS (Secretariatul Permanent al OCEMN la
Istanbul) + 4 reprezentan˛i ai organismelor interna˛ionale de turism: Organiza˛ia Mondial„ a Turismului, Ini˛iativa Central
European„, Asocia˛ia de Promovare Turistic„ Interna˛ional„ îDie Donau“)
Cheltuieli de cazare pentru invita˛i:
30 de persoane x 3 nop˛i x 496,3 lei (RON)/noapte =
Cheltuieli zilnice de mas„:
60 de persoane x 2 zile x 212,7 lei (RON)/persoan„/zi =
Cheltuieli pentru masa oficial„: 40 de persoane x 60 lei (RON)/persoan„ =
Alte cheltuieli — trata˛ii:
60 de persoane x 2 zile x 28,35 lei (RON)/persoan„/zi =
Cheltuieli de transport de la/la aeroport la/de la hotel + vizita tehnic„
Cheltuieli privind cadourile pentru invita˛i, biletele de intrare la obiective cultural-istorice
Œnchiriere sal„, logistic„, traduc„tori, instala˛ie de traducere simultan„, fotografii,
flori, bannere, ecusoane, drapele, multiplic„ri de documente
2. Organizarea Salonului special pentru turism pentru statele membre ale Organiza˛iei
Cooper„rii Economice a M„rii Negre (chirie pentru spa˛iu, decorarea standului, dot„ri cu echipamente)
T O T A L costuri estimate:

44.667 lei (RON)
25.264 lei (RON)
2.400 lei (RON)
3.402
15.000
3.000
60.000

lei
lei
lei
lei

(RON)
(RON)
(RON)
(RON)

45.000 lei (RON)
198.733 lei (RON)

N O T √:

Œn cazul apari˛iei unor evenimente neprev„zute, sumele se pot compensa Óntre ac˛iunile men˛ionate la pct. 1 ∫i 2.
Observa˛ii:
Reuniunea Grupului de lucru pentru turism dureaz„ dou„ zile.
Salonul special pentru turism dureaz„ 4 zile.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind trecerea unei p„r˛i dintr-o construc˛ie aflat„ Ón administrarea Ministerului Administra˛iei
∫i Internelor din domeniul public al statului Ón domeniul privat al statului
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,
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Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ trecerea din domeniul public al
statului Ón domeniul privat al statului ∫i Ón administrarea
Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor a unei p„r˛i dintr-o
construc˛ie situat„ Ón municipiul Bucure∫ti, Str. Jandarmeriei
nr. 9—11 (fost„ ™os. Radiodifuziunii), sectorul 1, identificat„
potrivit anexei care face parte integrant„ din prezenta
hot„r‚re.

Art. 2. — Trecerea Ón domeniul privat al statului se face
Ón vederea scoaterii din func˛iune a unei p„r˛i din
construc˛ia prev„zut„ la art. 1 ∫i cas„rii acesteia.
Art. 3. — Dup„ scoaterea din func˛iune ∫i casarea
par˛ial„ a construc˛iei, Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor
Ó∫i va actualiza Ón mod corespunz„tor datele din eviden˛a
cantitativ-valoric„.

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 martie 2006.
Nr. 344.

ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a p„r˛ii din construc˛ia care trece din domeniul public al statului Ón domeniul privat al statului
∫i Ón administrarea Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor
Persoana juridic„
care administreaz„ construc˛ia

Adresa construc˛iei

Municipiul Bucure∫ti,
Str. Jandarmeriei
nr. 9—11 (fost„
™os. Radiodifuziunii),
sectorul 1

Caracteristicile tehnice ale p„r˛ii din construc˛ie

Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor

Pavilion muzic„ nr. 31 — Corp 1:
— suprafa˛a construit„ = 134,8 m2
— suprafa˛a desf„∫urat„ = 134,8 m2
— valoarea contabil„ = 28.520,59 lei (RON)
— nr. de inventar M.F.P. 28.456

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind declararea utilit„˛ii publice pentru lucrarea de interes na˛ional îReabilitarea liniei
de cale ferat„ Bucure∫ti B„neasa—Fete∫ti, component„ a Coridorului IV Paneuropean,
pentru circula˛ia trenurilor cu viteza maxim„ de 160 km/h“
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 7 alin. 1 din Legea nr. 33/1994 privind
exproprierea pentru cauz„ de utilitate public„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se declar„ de utilitate public„ lucrarea de
interes na˛ional îReabilitarea liniei de cale ferat„ Bucure∫ti
B„neasa—Fete∫ti, component„ a Coridorului IV Paneuropean, pentru circula˛ia trenurilor cu viteza maxim„ de
160 km/h“.
Art. 2. — Expropriatorul este statul rom‚n prin
Compania Na˛ional„ de C„i Ferate îC.F.R.“ — S.A., aflat„
sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i
Turismului.
Art. 3. — Prezenta hot„r‚re se aduce la cuno∫tin˛„
public„ ∫i prin afi∫are la sediile consiliilor locale ale

sectoarelor 1 ∫i 2 din municipiul Bucure∫ti, la sediile
consiliilor locale ale ora∫elor Voluntari ∫i Pantelimon ∫i la
sediile consiliilor locale ale comunelor Dobroie∫ti ∫i
Br„ne∫ti, jude˛ul Ilfov, la sediile consiliilor locale ale
ora∫elor Fundulea ∫i Lehliu-Gar„ ∫i la sediile consiliilor
locale ale comunelor Belciugatele, T„m„d„u Mare,
S„rule∫ti, Ileana, Nicolae B„lcescu, Lehliu, Dor M„runt,
Drago∫ Vod„, Dragalina, Peri∫oru, ™tefan cel Mare, jude˛ul
C„l„ra∫i, ∫i la sediul Consiliului Local al Municipiului
Fete∫ti, jude˛ul Ialomi˛a.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Bucure∫ti, 16 martie 2006.
Nr. 345.

Contrasemneaz„:
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
p. Ministrul delegat pentru lucr„ri publice
∫i amenajarea teritoriului,
Ioan Andreica,
secretar de stat
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL S√N√T√ﬁII

ORDIN
privind publicarea Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, a Amendamentului aferent
Ómprumutului nerambursabil ROM-202-G01-H-00 ∫i a Amendamentului aferent Ómprumutului
nerambursabil ROM-202-G01-T-00
Av‚nd Ón vedere prevederile:
— Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 62/2003 pentru ratificarea acordurilor dintre Ministerul S„n„t„˛ii ∫i
Familiei ∫i Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei ∫i Malariei privind acordarea a dou„ credite
nerambursabile pentru combaterea HIV/SIDA ∫i tuberculozei, semnate la Geneva la 6 iunie 2003, aprobat„ prin Legea
nr. 422/2003, cu modific„rile ulterioare, prin care s-au ratificat acordurile de Ómprumut nerambursabil ROM-202-G01-H-00
∫i ROM-202-G01-T-00, semnate la Geneva la 6 iunie 2003;
— art. 28 alin. (2) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele;
— Memorandumului de aprobare a semn„rii a dou„ amendamente privind continuarea finan˛„rii la acordurile
ini˛iale ∫i aprobarea aplic„rii provizorii a acestora de la data semn„rii,
ministrul s„n„t„˛ii emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ publicarea Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, a Amendamentului aferent Ómprumutului
nerambursabil ROM-202-G01-H-00 ∫i a Amendamentului
aferent Ómprumutului nerambursabil ROM-202-G01-T-00,

semnate la data de 27 februarie 2006, prev„zute Ón
anexele nr. 1 ∫i 2*) care fac parte integrant„ din prezentul ordin.
Art. 2. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul s„n„t„˛ii,
Gheorghe Eugen Nicol„escu

Bucure∫ti, 9 martie 2006.
Nr. 194.
*) Anexele nr. 1 ∫i 2 se public„ ulterior Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 251 bis Ón afara abonamentului, care se poate
achizi˛iona de la Centrul pentru rela˛ii cu publicul al Regiei Autonome îMonitorul Oficial“, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1.
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