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LEGI

™I

DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru acceptarea de c„tre Rom‚nia a Conven˛iei
interna˛ionale Ómpotriva dopajului Ón sport, adoptat„ Ón cadrul
Conferin˛ei Generale a Organiza˛iei Na˛iunilor Unite
pentru Educa˛ie, ™tiin˛„ ∫i Cultur„,
la Paris la 19 octombrie 2005
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Rom‚nia accept„ Conven˛ia*) interna˛ional„ Ómpotriva
dopajului Ón sport, adoptat„ Ón cadrul Conferin˛ei Generale a Organiza˛iei Na˛iunilor
Unite pentru Educa˛ie, ™tiin˛„ ∫i Cultur„, la Paris la 19 octombrie 2005.
Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea
prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

p. PRE™EDINTELE SENATULUI,

BOGDAN OLTEANU

ALEXANDRU PERE™

Bucure∫ti, 2 octombrie 2006.
Nr. 367.
*) Conven˛ia se public„ ulterior Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 828 bis
abonament, care se poate achizi˛iona de la Centrul pentru rela˛ii cu publicul al Regiei
Autonome îMonitorul Oficial“, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru acceptarea de c„tre
Rom‚nia a Conven˛iei interna˛ionale Ómpotriva dopajului
Ón sport, adoptat„ Ón cadrul Conferin˛ei Generale
a Organiza˛iei Na˛iunilor Unite pentru Educa˛ie,
™tiin˛„ ∫i Cultur„, la Paris la 19 octombrie 2005
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru acceptarea de c„tre
Rom‚nia a Conven˛iei interna˛ionale Ómpotriva dopajului Ón sport, adoptat„
Ón cadrul Conferin˛ei Generale a Organiza˛iei Na˛iunilor Unite pentru
Educa˛ie, ™tiin˛„ ∫i Cultur„, la Paris la 19 octombrie 2005, ∫i se dispune
publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 25 septembrie 2006.
Nr. 1.119.
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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind repartizarea pe unit„˛i administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea
ad„ugat„ pentru retehnologizarea, modernizarea ∫i dezvoltarea sistemelor centralizate
de producere ∫i distribu˛ie a energiei termice
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 2 alin. (1) ∫i (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 48/2004 pentru
adoptarea unor m„suri privind furnizarea energiei termice popula˛iei, pentru Ónc„lzirea locuin˛ei ∫i prepararea apei calde
de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termic„, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin
Legea nr. 430/2004, cu modific„rile ulterioare,
Ón temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 13 lit. d) din Legea bugetului de stat pe anul
2006 nr. 379/2005, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Se aprob„ repartizarea pe unit„˛i
administrativ-teritoriale a celei de-a treia tran∫e din sumele
defalcate din taxa pe valoarea ad„ugat„ pentru
retehnologizarea, modernizarea ∫i dezvoltarea sistemelor
centralizate de producere ∫i distribu˛ie a energiei termice
pe anul 2006, de 40,333 milioane lei, potrivit anexei*) care
face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
(2) Suma prev„zut„ la alin. (1) se utilizeaz„ de c„tre
ordonatorii principali de credite, potrivit dispozi˛iilor legale.
(3) Beneficiarii acestor fonduri sunt unit„˛ile administrativteritoriale, iar fondurile alocate sunt destinate finan˛„rii
lucr„rilor de retehnologizare, modernizare ∫i dezvoltare a
sistemelor centralizate de producere ∫i distribu˛ie a energiei
termice aflate Ón patrimoniul acestora, precum ∫i ramburs„rii
Ómprumuturilor contractate Ón acela∫i scop ∫i pl„˛ii
dob‚nzilor, comisioanelor ∫i altor costuri aferente acestora,
conform art. 2 alin. (1) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 48/2004, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri
prin Legea nr. 430/2004, cu modific„rile ulterioare.
(4) Economiile Ónregistrate de unit„˛ile administrativteritoriale la sumele alocate pentru lucr„rile de

retehnologizare, modernizare ∫i dezvoltare a sistemelor
centralizate de producere ∫i distribu˛ie a energiei termice,
prev„zute Ón anexa la Hot„r‚rea Guvernului nr. 433/2006,
cu modific„rile ulterioare, ∫i Ón anexa la Hot„r‚rea
Guvernului nr. 915/2006, pot fi utilizate pentru finan˛area
lucr„rilor cuprinse Ón anexa care face parte integrant„ din
prezenta

hot„r‚re,

precum

∫i

pentru

rambursarea

Ómprumuturilor contractate Ón acela∫i scop ∫i plata
dob‚nzilor, comisioanelor ∫i altor costuri aferente acestora,
conform art. 2 alin. (1) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 48/2004, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri
prin Legea nr. 430/2004, cu modific„rile ulterioare.
(5) M„surile susceptibile a fi considerate ajutor de stat
vor fi notificate Consiliului Concuren˛ei de c„tre ordonatorii
principali de credite Ón vederea autoriz„rii.
Art. 2. — 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„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Bucure∫ti, 4 octombrie 2006.
Nr. 1.368.

*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
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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 Arad
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, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
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 700 mii lei,
pentru jude˛ul Arad, 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
Arad, pentru finan˛area obiectivului de investi˛ii îReabilitare

traseu Curtici—Doroban˛i ce cuprinde: DJ 792+100—75+600,
L = 3.500 km“.
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„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Bucure∫ti, 4 octombrie 2006.
Nr. 1.376.

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 Bihor
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, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
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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 1.200 mii lei, pentru
jude˛ul Bihor, 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 Bihor, pentru
efectuarea unor lucr„ri de reabilitare la Palatul Episcopal

din Oradea — Episcopia Rom‚n„ Unit„ cu Roma, GrecoCatolic„ Oradea.
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„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 4 octombrie 2006.
Nr. 1.377.

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 Bra∫ov
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, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
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 400 mii lei, pentru jude˛ul
Bra∫ov, 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 Bra∫ov,
pentru finan˛area unor lucr„ri de refacere a infrastructurii,

pe sectorul de drum DJ 103 A Bra∫ov — limit„ jude˛
Covasna.
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„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Bucure∫ti, 4 octombrie 2006.
Nr. 1.378.
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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 Constan˛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, ∫i al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
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 1.000 mii lei, pentru
jude˛ul Constan˛a, din Fondul de rezerv„ bugetar„ la
dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul
2006, ∫i alocarea acesteia bugetului local al comunei
Corbu, jude˛ul Constan˛a, pentru finan˛area obiectivului de

investi˛ii îReabilitare ∫i amenajare drumuri ∫i rigole de
colectare a apei pluviale pe raza comunei Corbu“.
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„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 4 octombrie 2006.
Nr. 1.379.
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 Mure∫
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, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
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 1.000 mii lei, pentru
jude˛ul Mure∫, 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 Mure∫,
pentru refacerea drumului jude˛ean DJ 151 B Ungheni—
C„p‚lna.

Art. 2. — Ordonatorul principal de credite r„spunde de
modul de utilizare a sumei alocate potrivit prevederilor
art. 1, Ón conformitate cu dispozi˛iile 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„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 4 octombrie 2006.
Nr. 1.380.
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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 S„laj
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, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
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 1.030 mii lei, pentru
jude˛ul S„laj, din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia
Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006, ∫i
alocarea acesteia bugetelor locale ale unit„˛ilor
administrativ-teritoriale prev„zute Ón anexa care face parte

integrant„ din prezenta hot„r‚re, pentru finan˛area unor
obiective de investi˛ii ∫i a unor lucr„ri de repara˛ii.
Art. 2. — Ordonatorii principali de credite r„spund 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„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 4 octombrie 2006.
Nr. 1.381.
ANEX√
REPARTIZAREA

pe unit„˛i administrativ-teritoriale a sumei alocate din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006, pentru jude˛ul S„laj
Nr.
crt.

Unitatea
administrativteritorial„

1.

Comuna ™am∫ud

2.

Comuna Dobrin

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Comuna
Comuna
Comuna
Comuna
Comuna
Comuna

Alma∫u
Marca
Hereclean
Benesat
Nu∫fal„u
V‚r∫ol˛

Destina˛ia

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

construire ziduri de sprijin
construire pode˛e
pietruire strada Felszeg din satul Doba
reabilitarea c„minului cultural din satul Verveghiu
reabilitarea drumului comunal DC 20A, satul Verveghiu
reabilitarea drumului comunal DC 69, Alma∫u—Petrinzel
construirea c„minului cultural din satul Lesmir
reabilitarea c„minului cultural din satul Panic
reabilitarea drumului comunal DC 11, satul Biu∫a
amenajare cl„dire pompieri
reabilitarea ∫colii din V‚r∫ol˛

Suma
— mii lei —

165
35
250
25
25
100
100
150
100
30
50
1.030

T O T A L:

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 Tulcea
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, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
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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 700 mii lei, pentru jude˛ul
Tulcea, din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia
Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006, ∫i
alocarea acesteia bugetului local al comunei Casimcea,
pentru finan˛area construirii sediului autorit„˛ilor administra˛iei publice locale.

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„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Bucure∫ti, 4 octombrie 2006.
Nr. 1.382.

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 Tulcea
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, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
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 600 mii lei, pentru jude˛ul
Tulcea, din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia
Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006, ∫i
alocarea acesteia bugetului local al comunei Mihail
Kog„lniceanu, pentru obiectivul de investi˛ii îPietruire str„zi
zona lotizat„, comuna Mihail Kog„lniceanu, jude˛ul Tulcea“.

Art. 2. — Ordonatorul principal de credite r„spunde de
modul de utilizare a sumei alocate potrivit prevederilor
art. 1, Ón conformitate cu dispozi˛iile 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„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Bucure∫ti, 4 octombrie 2006.
Nr. 1.383.
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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 V‚lcea
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, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
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 1.900 mii lei, pentru
jude˛ul V‚lcea, din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia
Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006, ∫i
alocarea acesteia bugetelor locale ale unit„˛ilor
administrativ-teritoriale, potrivit anexei care face parte

integrant„ din prezenta hot„r‚re, Ón vederea finan˛„rii unor
obiective de investi˛ii.
Art. 2. — Ordonatorii principali de credite r„spund 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„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 4 octombrie 2006.
Nr. 1.384.
ANEX√
REPARTIZAREA

pe unit„˛i administrativ-teritoriale a sumei alocate din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006, pentru jude˛ul V‚lcea
Nr. Unitatea administrativcrt.
teritorial„

1. Municipiul Dr„g„∫ani
2. Comuna Sute∫ti

Denumirea obiectivului

Modernizarea drumului Dealul Viilor—Dealul Olt
Modernizarea drumului comunal DC 58 Sute∫ti—Valea Caselor

Suma alocat„
— mii lei —

950
950
1.900

T O T A L:

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 Cluj
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, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
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 1.000 mii lei,
pentru jude˛ul Cluj, din Fondul de rezerv„ bugetar„ la
dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul

2006, ∫i alocarea acesteia bugetelor locale ale unor
unit„˛i administrativ-teritoriale, potrivit anexei care face
parte integrant„ din prezenta hot„r‚re, pentru finan˛area
unor lucr„ri de Óntre˛inere la drumuri jude˛ene ∫i
comunale.
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Art. 2. — Ordonatorii principali de credite r„spund 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„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 4 octombrie 2006.
Nr. 1.385.
ANEX√
SITUAﬁIA

aloc„rii pe unit„˛i administrativ-teritoriale a sumei de 1.000 mii lei din Fondul de rezerv„
bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006,
pentru jude˛ul Cluj
Nr.
crt.

Unitatea administrativteritorial„

1.
2.
3.
4.

Jude˛ul Cluj
Ora∫ul Huedin
Comuna Izvoru Cri∫ului
Comuna Aghire∫u

5.
6.
7.

Comuna C„pu∫u Mare
Comuna Suatu
Comuna Moldovene∫ti

Denumirea
obiectivului

Suma
— mii lei —

DJ 103G
DC 134
DC 117
DC 140A
DC 142A
DC 138
DC 48
DC 82

100
200
100
100
200
100
100
100
1.000

T O T A L:

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 Alba
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, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
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 600 mii lei, pentru jude˛ul
Alba, 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 Alba pentru
realizarea lucr„rii îValorificarea poten˛ialului turistic ∫i
economic al V„ii Aiudului prin reabilitarea infrastructurii de
transport pe DJ 107M: limit„ jude˛ul Cluj — R‚metea—

Col˛e∫ti—V„li∫oara—Poiana Aiudului—Aiudul de Sus,
km 42 + 000 — km 67 + 00, jude˛ul Alba“.
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„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 4 octombrie 2006.
Nr. 1.386.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume din Fondul de interven˛ie la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006, pentru Ónl„turarea unor efecte ale calamit„˛ilor naturale
produse Ón jude˛ul Bra∫ov
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, ∫i al art. 11 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ alocarea sumei de 2.800 mii lei
din Fondul de interven˛ie la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut
Ón bugetul de stat pe anul 2006, bugetului local al comunei
Vama Buz„ului, jude˛ul Bra∫ov, pentru Ónl„turarea unor
efecte ale calamit„˛ilor naturale, potrivit anexei care face
parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — Pentru asigurarea fondurilor necesare finan˛„rii
lucr„rilor prev„zute la art. 1 se suplimenteaz„ cu suma de
2.800 mii lei 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. 3. — Ordonatorul principal de credite r„spunde de
modul de utilizare a sumei alocate potrivit prevederilor
art. 1, Ón conformitate cu dispozi˛iile legale.
Art. 4. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului
de stat pe anul 2006.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 4 octombrie 2006.
Nr. 1.387.
ANEX√
REPARTIZAREA

pe obiective a sumei ce se aloc„ pentru Ónl„turarea unor efecte
ale calamit„˛ilor naturale produse Ón comuna Vama Buz„ului,
jude˛ul Bra∫ov
Unitatea administrativ-teritorial„
Obiectivul

Suma alocat„
— mii lei —

Comuna Vama Buz„ului — total,
din care:
— refacere/repara˛ii 5 poduri
— refacere drum comunal DC 49

ACTE
ALE

ALE

2.800
2.098
702

ORGANELOR

ADMINISTRAﬁIEI

DE

SPECIALITATE

PUBLICE

CENTRALE

MINISTERUL FINANﬁELOR PUBLICE

ORDIN
pentru modificarea Ordinului ministrului finan˛elor publice nr. 1/2006
privind nivelul comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clien˛ilor
Œn temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Ministerului Finan˛elor Publice ∫i a Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere prevederile art. 10 alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea
∫i utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 201/2003, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare,
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ministrul finan˛elor publice emite urm„torul ordin:

Art. I. — Anexa la Ordinul ministrului finan˛elor publice
nr. 1/2006 privind nivelul comisioanelor percepute de
Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clien˛ilor,
publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 4 din
3 ianuarie 2006, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
se Ónlocuie∫te cu anexa care face parte integrant„ din
prezentul ordin.
Art. II. — Direc˛ia general„ a contabilit„˛ii publice ∫i a
sistemului de decont„ri Ón sectorul public, Unitatea de

Management a Trezoreriei Statului, Direc˛ia general„ a
tehnologiei informa˛iei ∫i direc˛iile generale ale finan˛elor
publice jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti vor duce la
Óndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I,

∫i intr„ Ón vigoare la data de

2 octombrie 2006.

p. Ministrul finan˛elor publice,
Doina-Elena Dasc„lu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 26 septembrie 2006.
Nr. 1.610.
ANEX√
LISTA

comisioanelor practicate de Trezoreria Statului pentru opera˛iunile de pl„˛i dispuse din conturile purt„toare
de dob‚nd„ deschise la Trezoreria Statului pe numele operatorilor economici ∫i ale institu˛iilor publice finan˛ate
integral din venituri proprii
Produse ∫i servicii

Comisioane

I. C„tre clien˛i ai Trezoreriei Statului, pentru opera˛iunile dispuse Ón cadrul sistemului de decontare propriu
(inter/intratrezorerii)
I.1. Œncas„ri
0,00
I.2. Pl„˛i
1. Comision pentru instruc˛iune de plat„/bucat„ de mic„ valoare, client pl„titor
0,00
2. Comision pentru instruc˛iune de plat„/bucat„ de mare valoare/urgent„*), client pl„titor
0,00
3. Comision pentru eliberarea extraselor de cont pentru fiecare titular de cont, men˛ionat la art. 1 din Ordinul 0,00
ministrului finan˛elor publice nr. 1/2006
II. C„tre clien˛i ai Trezoreriei Statului, pentru opera˛iunile dispuse Ón cadrul sistemelor de decontare a pl„˛ilor de mic„
∫i mare valoare Ón rela˛ia cu institu˛iile de credit
II.1. Œncas„ri
II.2. Pl„˛i
1. Comision pentru instruc˛iune de plat„/bucat„ de mic„ valoare, client pl„titor
2. Comision pentru instruc˛iune de plat„/bucat„ de mare valoare/urgent„*), client pl„titor
3. Comision pentru eliberarea extraselor de cont pentru fiecare titular de cont, men˛ionat la art. 1 din Ordinul
ministrului finan˛elor publice nr. 1/2006

0,00
0,64 lei
9,45 lei
5,00 lei/lun„

*) Prin plat„ urgent„ se Ón˛elege plata neplanificat„ pentru ziua de operare Ón curs.

´
RECTIFIC√RI

Œn anexa îLista localit„˛ilor ∫i sumelor alocate pentru finan˛area unor ac˛iuni ale autorit„˛ilor administra˛iei publice
locale privind reconstruirea unor case de locuit din zonele Ón care s-au produs calamit„˛i naturale — inunda˛ii ∫i/sau
alunec„ri de teren“ la Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.061/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de interven˛ie la
dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006, bugetelor locale ale unor unit„˛i administrativ-teritoriale,
pentru finan˛area ac˛iunilor privind reconstruirea unor case de locuit din zonele Ón care s-au produs calamit„˛i naturale —
inunda˛ii ∫i/sau alunec„ri de teren, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 740 din 30 august 2006, se fac
urm„toarele rectific„ri (care nu apar˛in Redac˛iei îMonitorul Oficial“, Partea I):
1. la nr. crt. 2, coloana 3 — Unitatea administrativteritorial„, Ón loc de: Comuna TŒRLISUA se va citi: Comuna
T¬RLI™UA;
2. la nr. crt. 4, coloana 3 — Unitatea administrativteritorial„, Ón loc de: Comuna PŒRSCOV se va citi: Comuna
P¬RSCOV;
3. la nr. crt. 6, coloana 3 — Unitatea administrativteritorial„, Ón loc de: Comuna M√N√STIREA se va citi:
Comuna M¬N√STIREA;

4. la nr. crt. 7, coloana 3 — Unitatea administrativteritorial„, Ón loc de: Ora∫ul H¬RSOVA se va citi: Ora∫ul
H¬R™OVA;
5. la nr. crt. 8, coloana 3 — Unitatea administrativteritorial„, Ón loc de: Satul R¬U ALB se va citi: Comuna
R¬U ALB;
6. la nr. crt. 9, coloana 3 — Unitatea administrativteritorial„, Ón loc de: Ora∫ul CALAFAT se va citi: Municipiul
CALAFAT;
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7. la nr. crt. 9, coloana 3 — Unitatea administrativteritorial„, Ón loc de: Comuna BECHET se va citi: Ora∫ul
BECHET;
8. la nr. crt. 9, coloana 3 — Unitatea administrativteritorial„, Ón loc de: Satul BUCOV√ﬁ se va citi: Comuna
BUCOV√ﬁ;
9. la nr. crt. 9, coloana 3 — Unitatea administrativteritorial„, Ón loc de: Comuna CARNA se va citi: Comuna
C¬RNA;
10. la nr. crt. 9, coloana 3 — Unitatea administrativteritorial„, Ón loc de: Comuna PLESOI se va citi: Comuna
PLE™OI;
11. la nr. crt. 9, coloana 3 — Unitatea administrativteritorial„, Ón loc de: Comuna SC√IE™TI se va citi: Comuna
SC√E™TI;
12. la nr. crt. 10, coloana 3 — Unitatea administrativteritorial„, Ón loc de: Comuna F¬RT√NE™TI se va citi:
Comuna F¬Rﬁ√NE™TI;
13. la nr. crt. 10, coloana 3 — Unitatea administrativteritorial„, Ón loc de: Comuna VLADE™TI se va citi:
Comuna VL√DE™TI;
14. la nr. crt. 12, coloana 3 — Unitatea administrativteritorial„, Ón loc de: Comuna DANCIULE™TI se va citi:
Comuna D√NCIULE™TI;
15. la nr. crt. 12, coloana 3 — Unitatea administrativteritorial„, Ón loc de: Comuna LONGRE™TI se va citi:
Comuna LOGRE™TI;
16. la nr. crt. 12, coloana 3 — Unitatea administrativteritorial„, Ón loc de: Orasul MOTRU se va citi: Municipiul
MOTRU;
17. la nr. crt. 12, coloana 3 — Unitatea administrativteritorial„, Ón loc de: Comuna MUSETESTI se va citi:
Comuna MU™ETE™TI;
18. la nr. crt. 12, coloana 3 — Unitatea administrativteritorial„, Ón loc de: Comuna PESTISANI se va citi:
Comuna PE™TI™ANI;
19. la nr. crt. 14, coloana 3 — Unitatea administrativteritorial„, Ón loc de: Comuna T√T√RUSI se va citi:
Comuna T√T√RU™I;
20. la nr. crt. 15, coloana 3 — Unitatea administrativteritorial„, Ón loc de: Ora∫ul FETE™TI se va citi: Municipiul
FETE™TI;
21. la nr. crt. 16, coloana 3 — Unitatea administrativteritorial„, Ón loc de: Comuna BREZNIﬁA MOTRU se va citi:
Comuna BREZNIﬁA-MOTRU;
22. la nr. crt. 16, coloana 3 — Unitatea administrativteritorial„, Ón loc de: Comuna CAZANESTI se va citi:
Comuna C√Z√NE™TI;
23. la nr. crt. 16, coloana 3 — Unitatea administrativteritorial„, Ón loc de: Comuna OBŒR™IA DE CŒMP se va citi:
Comuna OB¬R™IA DE C¬MP;
24. la nr. crt. 16, coloana 3 — Unitatea administrativteritorial„, Ón loc de: Orasul ORSOVA se va citi: Municipiul
OR™OVA;
25. la nr. crt. 16, coloana 3 — Unitatea administrativteritorial„, Ón loc de: Comuna PADINA se va citi: Comuna
P√DINA;
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26. la nr. crt. 16, coloana 3 — Unitatea administrativteritorial„, Ón loc de: Comuna TŒMNA se va citi: Comuna
T¬MNA;
27. la nr. crt. 17, coloana 3 — Unitatea administrativteritorial„, Ón loc de: Comuna SATMASU se va citi: Ora∫ul
S√RMA™U;
28. la nr. crt. 17, coloana 3 — Unitatea administrativteritorial„, Ón loc de: Municipiu SIGHISOARA se va citi:
Municipiul SIGHI™OARA;
29. la nr. crt. 17, coloana 3 — Unitatea administrativteritorial„, Ón loc de: Comuna ZAU DE CAMPIE se va citi:
Comuna ZAU DE C¬MPIE;
30. la nr. crt. 18, coloana 3 — Unitatea administrativteritorial„, Ón loc de: Comuna BATRANI se va citi: Comuna
B√TR¬NI;
31. la nr. crt. 18, coloana 3 — Unitatea administrativteritorial„, Ón loc de: Ora∫ul BOLDESTI SCAIENI se va citi:
Ora∫ul BOLDE™TI-SC√ENI;
32. la nr. crt. 18, coloana 3 — Unitatea administrativteritorial„, Ón loc de: Comuna PREDEAL S√RARI se va citi:
Comuna PREDEAL-S√RARI;
33. la nr. crt. 18, coloana 3 — Unitatea administrativteritorial„, Ón loc de: Orasul SLANIC se va citi: Ora∫ul
SL√NIC;
34. la nr. crt. 19, coloana 3 — Unitatea administrativteritorial„, Ón loc de: Satul BABTA se va citi: Comuna
BOGDAND;
35. la nr. crt. 21, coloana 3 — Unitatea administrativteritorial„, Ón loc de: Comuna SM√RDAN se va citi:
Comuna SM¬RDAN;
36. la nr. crt. 21, coloana 3 — Unitatea administrativteritorial„, Ón loc de: Comuna I. C. BRATIANU se va citi:
Comuna I. C. BR√TIANU;
37. la nr. crt. 22, coloana 3 — Unitatea administrativteritorial„, Ón loc de: Comuna IONESﬁI se va citi: Comuna
IONE™TI;
38. la nr. crt. 22, coloana 3 — Unitatea administrativteritorial„, Ón loc de: Comuna PRUDENI se va citi: Comuna
PRUNDENI;
39. la nr. crt. 23, coloana 3 — Unitatea administrativteritorial„, Ón loc de: Comuna NISTORESTI se va citi:
Comuna NISTORE™TI.

P R E ﬁ U R I L E

publica˛iilor legislative pentru anul 2006
— pe suport fizic —
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Denumirea publica˛iei

Monitorul Oficial, Partea I, Ón limba rom‚n„
Monitorul Oficial, Partea I, Ón limba rom‚n„, numere bis*
Monitorul Oficial, Partea I, Ón limba maghiar„
Monitorul Oficial, Partea a II-a
Monitorul Oficial, Partea a III-a
Monitorul Oficial, Partea a IV-a
Monitorul Oficial, Partea a VI-a
Monitorul Oficial, Partea a VII-a
Colec˛ia Legisla˛ia Rom‚niei
Colec˛ia de hot„r‚ri ale Guvernului ∫i alte acte normative
Repertoriul actelor normative
Decizii ale Cur˛ii Constitu˛ionale
Edi˛ii trilingve
Breviar Legislativ (NOU)**

Valoarea
abonamentului
anual
— lei —

Valoarea
abonamentului trimestrial
— lei —
Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

1.480
250
1.140
1.700
370
1.540
1.420
460
375
620
117
100
350
—

370,00
—
285,00
425,00
92,50
385,00
355,00
115,00
93,75
155,00
—
—
—
—

370,00
—
285,00
425,00
92,50
385,00
355,00
115,00
93,75
155,00
—
—
—
—

370,00
—
285,00
425,00
92,50
385,00
355,00
115,00
93,75
155,00
—
—
—
—

370,00
—
285,00
425,00
92,50
385,00
355,00
115,00
93,75
155,00
—
—
—
11,4

**) Cu excep˛ia numerelor bis Ón care se public„ acte cu un volum extins ∫i care intereseaz„ doar un num„r restr‚ns de utilizatori.
**) Se acord„ o reducere de pre˛ de 10% pentru cei ce se aboneaz„ p‚n„ la data de 15 octombrie 2006 (10,3 lei pre˛ redus).

Toate publica˛iile Regiei Autonome îMonitorul Oficial“ sunt purt„toare de T.V.A. Ón cot„ de 9%, aceasta fiind
inclus„ Ón pre˛ul de abonament.
Pentru siguran˛a clien˛ilor, abonamentele la publica˛iile Regiei Autonome îMonitorul Oficial“ se pot efectua prin
urm„toarele societ„˛i de distribu˛ie:
u COMPANIA NAﬁIONAL√ îPO™TA ROM¬N√“ — S.A.
u RODIPET — S.A.
u ACTA LEGIS — S.R.L.
u INFO EUROTRADING — S.A.
u INTERPRESS SPORT — S.R.L.
u MEDIA PRESS ABONAMENTE — S.R.L.
u M.T. PRESS IMPEX — S.R.L.
u PRESS EXPRES — S.R.L.
u ZIRKON MEDIA — S.R.L.
u ART ADVERTISING — S.R.L.
u CALLIOPE — S.R.L.
u CARTEXIM — S.R.L.
u CURIER PRESS — S.A.
u MIMPEX — S.R.L.

— prin oficiile sale po∫tale
— prin toate filialele
— Bucure∫ti, str. Banul Udrea nr. 10,
(telefon/fax: 411.91.79)
— Bucure∫ti, Splaiul Independen˛ei nr. 202A
(telefon: 316.30.57, fax: 316.30.58)
— Bucure∫ti, str. Hristo Botev nr. 6
(telefon/fax: 313.85.07; 313.85.08; 313.85.09)
— Bucure∫ti, str. Izvor nr. 78, et. 2
(tel. 311.97.84, fax 311.97.85)
— Bucure∫ti, bd. Basarabia nr. 256
(telefon/fax: 255.48.15; 255.48.16)
— Otopeni, str. Flori de C‚mp nr. 9
(telefon/fax: 221.05.37; 0745.133.712)
— Bucure∫ti, str. C„lin Ottoi nr. 29
(tel. 250.52.77, 250.22.94, fax 250.56.30)
— R‚mnicu V‚lcea, str. Regina Maria nr. 7, bl. C1, sc. C, mezanin II
(tel. 0250/73.54.75, 0744.50.90.99)
— Ploie∫ti, str. Candiano Popescu nr. 36
(telefon/fax: 0244/51.40.52, 0244/51.48.01)
— Slobozia, Bd. Matei Basarab, bl. A2, sc. B, ap. 15, parter
(telefon/fax: 0243/22.06.95)
— Bra∫ov, str. Traian Groz„vescu nr. 7
(telefon/fax: 0268/47.05.96)
— Hunedoara, str. Ion Creang„ nr. 2, bl. 2, ap. 1
(telefon/fax: 0254/71.92.43)
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