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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind trecerea unor bunuri imobile, aflate Ón domeniul public al statului,
din administrarea B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei — Sucursala Arad Ón administrarea
Institu˛iei Prefectului Jude˛ului Hunedoara
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„ trecerea unor imobile, construc˛ii
∫i teren, aflate Ón domeniul public al statului, av‚nd datele
de identificare prev„zute Ón anexa care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re, din administrarea B„ncii
Na˛ionale a Rom‚niei — Sucursala Arad Ón administrarea
Institu˛iei Prefectului Jude˛ului Hunedoara, Ón vederea

desf„∫ur„rii activit„˛ilor specifice de c„tre serviciile publice
comunitare.
Art. 2. — Predarea-preluarea bunurilor imobile prev„zute
la art. 1 se va 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 administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Guvernatorul B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei,
Mugur Constantin Is„rescu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Bucure∫ti, 18 mai 2006.
Nr. 643.

ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor, aflate Ón domeniul public al statului, care trec din administrarea B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei — Sucursala
Arad Ón administrarea Institu˛iei Prefectului Jude˛ului Hunedoara
Denumirea ∫i adresa

Persoana juridic„
de la care se transfer„

Imobil ∫i curte —
municipiul Deva,
str. 1 Decembrie 1918 nr. 10

Statul rom‚n —
Ón administrarea
B„ncii Na˛ionale a
Rom‚niei — Sucursala
Arad

Persoana juridic„
la care se transfer„

Statul rom‚n —
Ón administrarea
Institu˛iei Prefectului
Jude˛ului Hunedoara

Caracteristicile tehnice

Suprafa˛a imobilului ∫i terenului
aferent = 2.646 m2
Valoarea de inventar a imobilului =
= 483.644,74 lei (RON)
CF nr. 2.328, nr. cadastral
(894—896)/2
Nr. inventar M.F.P.
— pentru cl„dire: 121.214
— pentru teren: 121.215
Cod de clasificare: 8.29.17

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului ∫i din administrarea
B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei — Sucursala Arge∫ 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 unui imobil, compus
din construc˛ie ∫i terenul aferent, 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 B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei — Sucursala
Arge∫ Ón domeniul public al municipiului Slatina ∫i Ón
administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina,
jude˛ul Olt.
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Art. 2. — Predarea-preluarea imobilului prev„zut la
art. 1 se face pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre p„r˛ile
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interesate, Ón termen de 30 de zile de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Guvernatorul B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei,
Mugur Constantin Is„rescu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Bucure∫ti, 18 mai 2006.
Nr. 644.

ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului ∫i din administrarea B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei —
Sucursala Arge∫ Ón domeniul public al municipiului Slatina ∫i Ón administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina

Adresa

Persoana juridic„
de la care
se transfer„

Municipiul Slatina,
Statul rom‚n —
str. Mihai Eminescu Ón administrarea
nr. 16, jude˛ul Olt
B„ncii Na˛ionale
a Rom‚niei —
Sucursala Arge∫

Persoana juridic„
la care
se transfer„

Statul rom‚n —
Ón administrarea
Consiliului Local
al Municipiului
Slatina

Cod de clasificare
∫i nr. de inventar
atribuit de M.F.P.
conform Hot„r‚rii
Guvernului nr. 2.060/2004

Nr. M.F.P. 96.938
Cod de clasificare:
8.29.17

Caracteristicile tehnice

Suprafa˛a terenului = 1.826,46 m2
Suprafa˛a construit„ = 749,96 m2
Valoarea de inventar =
705.783,61 lei (RON)
Garaj: valoarea de inventar =
51.393,24 lei (RON)
Poart„ metalic„: valoarea de
inventar = 677,03 lei (RON)
Platform„ de beton: valoarea de
inventar = 687,96 lei (RON)

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind acordarea unui ajutor umanitar de urgen˛„ pentru popula˛ia
din jude˛ele C„l„ra∫i, Dolj ∫i Gorj
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 de urgen˛„, cu
titlu gratuit, Ón limita sumei de 930 mii lei (RON), familiilor
din jude˛ele C„l„ra∫i [160 mii lei (RON)], Dolj [117 mii lei
(RON)] ∫i Gorj [653 mii lei (RON)] afectate de inunda˛iile ∫i
alunec„rile de teren produse Ón ultima perioad„, const‚nd
Ón combustibili ∫i construc˛ii u∫oare din elemente modulate
pentru cazarea familiilor sinistrate, conform listei prev„zute
Ón anexa 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“, respectiv prin creditul contului 3041
îMateriale rezerve de stat“, 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 C„l„ra∫i, Dolj ∫i Gorj.
(2) ReÓntregirea stocurilor cu cantit„˛ile de produse
acordate conform anexei se va face Ón anul 2007,
finan˛area urm‚nd a fi asigurat„ din bugetul aprobat
Administra˛iei Na˛ionale a Rezervelor de Stat.

Art. 3. — (1) Transportul produselor p‚n„ la locurile
indicate de institu˛iile prefectului din jude˛ele C„l„ra∫i, Dolj
∫i Gorj se va efectua Ón regim de urgen˛„, cu mijloace
auto din dotarea unit„˛ilor teritoriale din subordinea
Administra˛iei Na˛ionale a Rezervelor de Stat sau cu
mijloace ale unor societ„˛i comerciale angajate de acestea.
(2) Cheltuielile legate de ambalarea ∫i transportul
produselor se suport„ de c„tre Administra˛ia Na˛ional„ a
Rezervelor de Stat, Ón limita bugetului aprobat.
(3) Distribuirea produselor c„tre popula˛ia sinistrat„ se
va face de c„tre institu˛iile prefectului din jude˛ele C„l„ra∫i,
Dolj ∫i Gorj.
(4) Preluarea locuin˛elor de c„tre persoanele sinistrate
din jude˛ul Gorj se face pe baz„ de proces-verbal de
predare-primire, cu precizarea obliga˛iilor ∫i Óndatoririlor
primitorului, Óntocmit dup„ modelul contractului de Ónchiriere
prev„zut Ón anexa nr. 8 la Normele metodologice pentru
punerea Ón aplicare a prevederilor Legii locuin˛ei
nr. 114/1996, aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului
nr. 1.275/2000, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, pe
termen de un an calendaristic, dar nu mai pu˛in dec‚t
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Art. 5. — Autorit„˛ile administra˛iei publice locale din
jude˛ul Gorj vor asigura pentru zona sinistrat„:
a) loca˛ia pentru amplasarea construc˛iilor u∫oare din
elemente modulate pentru cazarea familiilor sinistrate, alta
dec‚t aceea unde urmeaz„ s„ se reconstruiasc„ locuin˛ele
distruse;
b) energia electric„ necesar„ iluminatului ∫i, dup„ caz,
Ónc„lzirii din surs„ electric„;
c) grupuri sanitare ∫i surse de ap„ potabil„.
Art. 6. — (1) Pe m„sura finaliz„rii reconstruc˛iei
locuin˛elor, institu˛ia prefectului din jude˛ul Gorj va prelua
de la popula˛ie construc˛iile u∫oare din elementele
modulate acordate Ón condi˛iile prezentei hot„r‚ri.
(2) Preluarea se va face pe baz„ de proces-verbal de
predare-primire, cu constatarea st„rii constructiv func˛ionale
∫i cu aplicarea m„surilor, dup„ caz.
(3) Construc˛iile u∫oare din elemente modulate astfel
preluate vor fi transmise, Ón condi˛iile legii, Inspectoratului
Jude˛ean pentru Situa˛ii de Urgen˛„ Gorj, care va asigura
demontarea ∫i conservarea lor.

perioada necesar„ rezolv„rii situa˛iei locative definitive a
sinistratului beneficiar de locuin˛„ provizorie.
(5) Schimbarea, sub orice form„, a destina˛iei,
deteriorarea, distrugerea sau modificarea constructiv„ a
construc˛iilor u∫oare din elemente modulate, precum ∫i a
celorlalte produse 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 C„l„ra∫i,
Dolj ∫i Gorj 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 sinistrate, ca urmare a unor situa˛ii
excep˛ionale.
(2) Documentele justificative privind distribuirea vor fi
p„strate la sediul institu˛iilor prefectului din jude˛ele
C„l„ra∫i, Dolj ∫i Gorj Ón vederea punerii lor la dispozi˛ie
organelor de control abilitate.

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, 31 mai 2006.
Nr. 680.

ANEX√
LISTA PRODUSELOR

care se scot din rezervele de stat ca ajutor umanitar de urgen˛„ pentru popula˛ia din jude˛ele C„l„ra∫i, Dolj ∫i Gorj
Nr.
crt.

Produsul

0

1

1.
2.
3.

Construc˛ii u∫oare din elemente modulate
Motorin„
Benzin„
VALOARE:

Cantitate

U.M.
2

buc„˛i
tone
tone
mii lei (RON)

C„l„ra∫i
3

—
30
10
160

Dolj
4

—
30
—
117

Gorj
5

40
—
—
653

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind stabilirea datei alegerilor locale par˛iale
pentru alegerea consiliilor locale ∫i a primarilor
Ón unele circumscrip˛ii electorale
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 9
alin. (1) ∫i (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorit„˛ilor
administra˛iei publice locale, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Se stabile∫te data de duminic„, 2 iulie 2006, ca dat„
pentru organizarea ∫i desf„∫urarea alegerilor consiliilor locale ∫i primarilor Ón
circumscrip˛iile electorale prev„zute Ón anexa care face parte integrant„ din
prezenta hot„r‚re.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Bucure∫ti, 31 mai 2006.
Nr. 681.

Total
6

40
60
10
930
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ANEX√
LISTA

cuprinz‚nd circumscrip˛iile electorale Ón care se organizeaz„
alegeri par˛iale pentru consilii locale ∫i primari
I. Circumscrip˛ii electorale Ón care se organizeaz„ alegeri locale par˛iale
pentru consilii locale:
1. ora∫ul Boc∫a, jude˛ul Cara∫-Severin
2. comuna Pope∫ti, jude˛ul Ia∫i
3. comuna Teremia Mare, jude˛ul Timi∫
II. Circumscrip˛ii electorale Ón care se organizeaz„ alegeri locale
par˛iale pentru primari:
1. ora∫ul Mioveni, jude˛ul Arge∫
2. comuna Corbu, jude˛ul Constan˛a
3. comuna M„d„ra∫, jude˛ul Harghita
4. comuna Reme˛i, jude˛ul Maramure∫
5. comuna Poiana Blenchii, jude˛ul S„laj
6. comuna Piatra, jude˛ul Teleorman
7. comuna Vl„de∫ti, jude˛ul V‚lcea

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 finan˛area cheltuielilor aferente organiz„rii
∫i desf„∫ur„rii Festivalului Interna˛ional de Teatru Sibiu, edi˛ia a XIII-a
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, precum ∫i al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006
nr. 379/2005, cu modific„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Se aprob„ suplimentarea sumelor defalcate
din taxa pe valoarea ad„ugat„ pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2006, cu suma de 1.000 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 local al municipiului
Sibiu, Ón vederea finan˛„rii cheltuielilor aferente organiz„rii
∫i desf„∫ur„rii, Ón perioada 25 mai — 4 iunie 2006, a
Festivalului Interna˛ional de Teatru Sibiu, edi˛ia a XIII-a.
(2) Suma prev„zut„ la alin. (1) va fi utilizat„ pentru
finan˛area, Ón condi˛iile legii, a tuturor categoriilor de

cheltuieli legate de preg„tirea, organizarea ∫i desf„∫urarea
Ón bune condi˛ii a Festivalului Interna˛ional de Teatru Sibiu,
edi˛ia a XIII-a, Óndeplinirea obliga˛iilor asumate prin
contractele interne ∫i interna˛ionale Óncheiate, inclusiv
finan˛area transportului intern ∫i interna˛ional.
Art. 2. — Ordonatorul principal de credite r„spunde de
modul de utilizare, Ón conformitate cu dispozi˛iile legale, a
sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.
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 culturii ∫i cultelor,
Adrian Iorgulescu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 31 mai 2006.
Nr. 684.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului
din Fondul de interven˛ie la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006,
pentru asigurarea derul„rii ac˛iunilor de prevenire ∫i combatere a gripei aviare
asupra infrastructurii rutiere na˛ionale din zonele care au fost declarate Ón carantin„
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (4) ∫i (5) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, al art. 11 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al art. 10 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 11/2006 privind m„surile ce
se aplic„ pentru monitorizarea, combaterea ∫i eradicarea gripei aviare pe teritoriul Rom‚niei,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Se aprob„ suplimentarea bugetului
Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului din
Fondul de interven˛ie la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón
bugetul de stat pe anul 2006, cu suma de 10.000 mii lei
(RON), la capitolul 84.01 îTransporturi“, pentru subcapitolul
84.01.03 îTransport rutier“, paragraful 84.01.03.01 îDrumuri
∫i poduri“.
(2) Fondurile prev„zute la alin. (1) se utilizeaz„ pentru
asigurarea derul„rii ac˛iunilor de prevenire ∫i combatere a
gripei aviare asupra infrastructurii rutiere na˛ionale din
zonele care au fost declarate Ón carantin„.
(3) Pentru asigurarea fondurilor prev„zute la alin. (1) se
suplimenteaz„, cu suma de 10.000 mii lei (RON), Fondul

de interven˛ie la dispozi˛ia Guvernului, din Fondul de
rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón
bugetul de stat pe anul 2006.
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 Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i Turismului.
Art. 3. — Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i
Turismului r„spunde de modul de utilizare, Ón conformitate
cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prevederilor
prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 31 mai 2006.
Nr. 685.

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU
GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru numirea doamnei Gabriela Vasile Ón func˛ia
de vicepre∫edinte al Agen˛iei Rom‚ne pentru Investi˛ii Str„ine
Œn temeiul 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, ∫i al art. 3 alin. (1) din Legea nr. 390/2002 privind
Ónfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea Agen˛iei Rom‚ne pentru Investi˛ii
Str„ine, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii, doamna
Gabriela Vasile se nume∫te Ón func˛ia de vicepre∫edinte al Agen˛iei Rom‚ne
pentru Investi˛ii Str„ine.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
Bucure∫ti, 1 iunie 2006.
Nr. 63.

7

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 481/2.VI.2006

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL AGRICULTURII, P√DURILOR ™I DEZVOLT√RII RURALE

ORDIN
pentru aprobarea cuantumului tarifelor care constituie veniturile proprii ale Autorit„˛ii Hipice Na˛ionale
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 29 din Legea calului nr. 389/2005,
v„z‚nd Hot„r‚rea Consiliului director al Autorit„˛ii Hipice Na˛ionale nr. 2 din 19 aprilie 2006, precum ∫i Referatul
Direc˛iei de cre∫tere a animalelor ∫i produse animaliere nr. 100.618 din 10 mai 2006,
Ón temeiul Hot„r‚rii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i
Dezvolt„rii Rurale, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se aprob„ cuantumul tarifelor care
constituie veniturile proprii ale Autorit„˛ii Hipice Na˛ionale,
prev„zute Ón anexa care face parte integrant„ din
prezentul ordin.

Art. 2. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin
se abrog„ orice alte dispozi˛ii contrare.
Art. 3. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

p. Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Vasile Lupu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 31 mai 2006.
Nr. 360.
ANEX√
CUANTUMUL TARIFELOR

care constituie veniturile proprii ale Autorit„˛ii Hipice Na˛ionale
Nr.
crt.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Specificare

U.M.

Œnregistrarea cabalinelor Ón eviden˛ele genealogice ale Autorit„˛ii Hipice
Na˛ionale, pentru:
— tineret 0—6 luni
— arm„sar pentru reproduc˛ie
— iap„-mam„
Identificarea tineretului Óntre 0—6 luni
Autorizarea func˛ion„rii hergheliei sau asocia˛iei pe ras„
Clasarea cabalinelor Ón vederea Ónregistr„rii Ón eviden˛ele genealogice
ale Autorit„˛ii Hipice Na˛ionale
Sus˛inerea probelor de calificare a tineretului cabalin
Eliberarea adeverin˛ei pentru arm„sarii autoriza˛i ∫i folosi˛i la reproduc˛ie
Eliberarea documentelor de atestare a rasei ∫i a originii
Eliberarea certificatului de export (tip W.A.H.O.) pentru rasa Pur S‚nge Arab
Eliberarea certificatului de export (tip Weatherbys) pentru rasa Pur S‚nge Englez
Eliberarea certificatului de export (tip L.I.F.) pentru rasa Lipi˛an
Eliberarea certificatului de export pentru alte rase
Eliberarea carnetului de identitate ∫i s„n„tate pentru cabaline (pa∫aport)
Servicii de consultan˛„ de specialitate
Timbru hipic

Tarif unic
— lei —

capete
capete
capete
capete
buc„˛i

20
120
120
50
200

capete
capete
buc„˛i
buc„˛i
buc„˛i
buc„˛i
buc„˛i
buc„˛i
buc„˛i
ora
buc„˛i

40
80
50
100
100
100
100
100
50
20
5

MINISTERUL S√N√T√ﬁII PUBLICE

ORDIN
pentru ajustarea pre˛urilor la medicamente pe baza Catalogului na˛ional al pre˛urilor
medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe pia˛„ Ón Rom‚nia
Œn baza prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma Ón domeniul s„n„t„˛ii,
v„z‚nd Referatul Direc˛iei generale farmaceutice ∫i aparatur„ medical„ nr. EN. 38/2006,
Ón temeiul prevederilor art. 140 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal, aprobat prin Legea nr. 571/2003, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, ale prevederilor Hot„r‚rii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
S„n„t„˛ii, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i ale Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei na˛ionale, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul s„n„t„˛ii publice emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ ajustarea Catalogului na˛ional al
pre˛urilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere

pe pia˛„ Ón Rom‚nia, edi˛ia a XVIII-a, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, Óncep‚nd cu data de 16 iunie 2006.
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Art. 2. — Cursurile de schimb ce au stat la baza
ajust„rii pre˛urilor pentru medicamente sunt cele comunicate
de Banca Na˛ional„ a Rom‚niei Ón data de 25 mai 2006,
valabile Ón vam„ pentru s„pt„m‚na 29 mai—3 iunie 2006.
Art. 3. — Pre˛urile cu ridicata maximale, precum ∫i
pre˛urile cu am„nuntul maximale ajustate sunt valabile
p‚n„ Ón data de 31 august 2006.
Art. 4. — Se prelunge∫te valabilitatea Ordinului
ministrului s„n„t„˛ii nr. 168/2006 pentru ajustarea pre˛urilor
la medicamente pe baza Catalogului na˛ional al pre˛urilor
medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe pia˛„
Ón Rom‚nia p‚n„ Ón data de 15 iunie 2006.
Art. 5. — Este interzis„ practicarea altor pre˛uri peste
nivelurile maximale ale pre˛urilor cu am„nuntul prev„zute Ón
Catalogul na˛ional al pre˛urilor medicamentelor de uz uman
autorizate de punere pe pia˛„ Ón Rom‚nia.
Art. 6. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin
se abrog„ Ordinul ministrului s„n„t„˛ii nr. 168/2006 pentru

ajustarea pre˛urilor la medicamente pe baza Catalogului
na˛ional al pre˛urilor medicamentelor de uz uman autorizate
de punere pe pia˛„ Ón Rom‚nia, publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 199 din 2 martie 2006.
Art. 7. — Prevederile prezentului ordin intr„ Ón vigoare
Óncep‚nd cu data de 16 iunie 2006, cu excep˛ia art. 4, ale
c„rui prevederi intr„ Ón vigoare Óncep‚nd cu data de
1 iunie 2006.
Art. 8. — Direc˛ia general„ farmaceutic„ ∫i aparatur„
medical„, precum ∫i celelalte direc˛ii din Ministerul S„n„t„˛ii
Publice, direc˛iile de s„n„tate public„ jude˛ene ∫i a
municipiului Bucure∫ti, agen˛ii economici importatori ∫i
distribuitori, Compania Na˛ional„ îUnifarm“, unit„˛ile sanitare
publice ∫i private, precum ∫i Casa Na˛ional„ de Asigur„ri de
S„n„tate vor duce la Óndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 9. — Prezentul ordin se va publica Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul s„n„t„˛ii publice,
Gheorghe Eugen Nicol„escu
Bucure∫ti, 30 mai 2006.
Nr. 621.
GUVERNUL ROM¬NIEI
AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

ORDIN
privind Óncetarea procedurii de administrare special„ la Societatea Comercial„
îTransport Mixt STAMC“ — S.A. R‚mnicu S„rat
Œn temeiul prevederilor Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor m„suri de
reorganizare a Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorb˛ie cu Autoritatea pentru
Privatizare ∫i Administrarea Participa˛iilor Statului ∫i ale art. 16 alin. (6) din Legea nr. 137/2002 privind unele m„suri
pentru accelerarea privatiz„rii, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
pre∫edintele Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului emite prezentul ordin.
Articol unic. — Procedura de administrare special„ la

pentru Privatizare ∫i Administrarea Participa˛iilor Statului

Societatea Comercial„ îTransport Mixt STAMC“ — S.A.

nr. 85/2003, Ónceteaz„ de la data public„rii prezentului

R‚mnicu S„rat, instituit„ prin Ordinul ministrului Autorit„˛ii

ordin Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Pre∫edintele Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului,
R„zvan Or„∫anu
Bucure∫ti, 22 mai 2006.
Nr. 6.735.
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