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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

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,
Ón vederea asigur„rii unor cheltuieli cu caracter obligatoriu
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, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei

adopt„ prezenta hot„r‚re.

Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului Cancelariei
Primului-Ministru, din Fondul de rezerv„ bugetar„ la
dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe
anul 2006, cu suma de 4.225 mii lei, la capitolul 51.01
îAutorit„˛i publice ∫i ac˛iuni externe“, din care 3.900 mii lei
la titlul îCheltuieli de personal“, 300 mii lei la titlul 20
îBunuri ∫i servicii“ ∫i 25 mii lei la titlul 51 îTransferuri Óntre
unit„˛i ale administra˛iei publice centrale“, Ón vederea
asigur„rii unor cheltuieli cu caracter obligatoriu.

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
Contrasemneaz„:
p. ™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 25 octombrie 2006.
Nr. 1.474.
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„
Anti-Doping, Ón vederea organiz„rii Conferin˛ei îNu Dopajului“ ∫i pentru ob˛inerea acredit„rii
interna˛ionale a Laboratorului de Control Doping
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, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ 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„ Anti-Doping, cu suma
de 400.000 lei, la capitolul 67.01 îCultur„, recreere ∫i
religie“, titlul 51 îTransferuri Óntre unit„˛i ale administra˛iei
publice centrale“, Ón vederea organiz„rii Conferin˛ei îNu
Dopajului“ ∫i pentru ob˛inerea acredit„rii interna˛ionale a
Laboratorului de Control Doping.

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

Bucure∫ti, 25 octombrie 2006.
Nr. 1.475.

Contrasemneaz„:
p. ™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind numirea reprezentan˛ilor Guvernului Ón Consiliul Economic ∫i Social
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 13 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 109/1997 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Consiliului Economic ∫i Social, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
adopt„ prezenta hot„r‚re.

Guvernul Rom‚niei

Art. 1. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri
Ónceteaz„ mandatul membrilor Consiliului Economic ∫i
Social numi˛i prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 100/2005 privind
numirea reprezentan˛ilor Guvernului Ón Consiliul Economic ∫i
Social, cu modific„rile ulterioare.
Art. 2. — Se numesc ca membri Ón Consiliul Economic
∫i Social reprezentan˛ii Guvernului prev„zu˛i Ón anexa care
face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.

Art. 3. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei
hot„r‚ri se abrog„ Hot„r‚rea Guvernului nr. 100/2005
privind numirea reprezentan˛ilor Guvernului Ón Consiliul
Economic ∫i Social, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 168 din 25 februarie 2005, cu
modific„rile ulterioare.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
C„t„lin-Ionel D„nil„,
secretar de stat
Bucure∫ti, 25 octombrie 2006.
Nr. 1.478.
ANEX√
LISTA

cuprinz‚nd membrii numi˛i de Guvern Ón Consiliului Economic ∫i Social
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Mihai ™eitan
C„t„lin Doica
Cosmin Mihai Popescu
Istvan Toke
Dumitru Miron
Ervin Zoltan Szekely
Ion Codescu
Gheorghe Dobre
Valentina Con˛escu
Nicu Mircea Toader
Alexandros Galiatatos
Lucia Ana Varga
Florin Bejan
Dan Ion Ghergu˛
Ion Ghizdeanu

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Ministerul Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei
Ministerul Finan˛elor Publice
Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului
Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale
Ministerul Educa˛iei ∫i Cercet„rii
Ministerul S„n„t„˛ii Publice
Ministerul Justi˛iei
Ministerul Integr„rii Europene
Consilier de stat Ón cadrul Cancelariei Primului-Ministru
Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor
Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului
Ministerul Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor
Ministerul Comunica˛iilor ∫i Tehnologiei Informa˛iilor
Institutul Na˛ional de Statistic„
Comisia Na˛ional„ de Prognoz„

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 M„n„stirea Locurele, jude˛ul Gorj
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, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i al art. 3 alin. (1) din Ordonan˛a Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea
unor forme de sprijin financiar pentru unit„˛ile de cult apar˛in‚nd cultelor religioase recunoscute din Rom‚nia, aprobat„ cu
modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 125/2002,
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 59 îAlte cheltuieli“, alineatul 59.12
îSus˛inerea Cultelor“, cu suma de 400 mii lei, din Fondul
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de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului pe anul 2006,
pentru M„n„stirea Locurele, jude˛ul Gorj.
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 a sumei
alocate potrivit prezentei hot„r‚ri, Ón conformitate cu
prevederile legale.

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, 25 octombrie 2006.
Nr. 1.479.
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 642 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 local al comunei Socodor,
pentru finan˛area unor investi˛ii privind infrastructura rutier„.

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 finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 25 octombrie 2006.
Nr. 1.480.
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, precum ∫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 1.400 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 local al comunei Fini∫, pentru
finan˛area unor lucr„ri de repara˛ii ∫i reabilitare a unor
drumuri comunale.
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Art. 2. — Ordonatorul principal de credite r„spunde de
modul de utilizare, Ón conformitate cu dispozi˛iile legale, a
sumei alocate potrivit art. 1.

5

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
Bucure∫ti, 25 octombrie 2006.
Nr. 1.481.
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 Boto∫ani
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 ∫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 195 mii lei, pentru jude˛ul
Boto∫ani, 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 V‚rfu
C‚mpului, Ón vederea realiz„rii obiectivului îExtindere
efectrificare locuin˛e pe distan˛a de 800 m ∫i extindere

re˛ea iluminat public pe distan˛a de 3 km, comuna V‚rfu
C‚mpului, jude˛ul Boto∫ani“.
Art. 2. — Ordonatorul principal de credite r„spunde de
modul de utilizare, Ón conformitate cu dispozi˛iile legale, a
sumei alocate potrivit 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 finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 25 octombrie 2006.
Nr. 1.482.

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 1.900 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 local al ora∫ului Predeal, Ón
vederea finan˛„rii lucr„rilor de consolidare a versan˛ilor pe
DJ 102P — Predeal.
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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 finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 25 octombrie 2006.
Nr. 1.483.
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 ∫i complet„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 1.535 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 ora∫ului Eforie,
jude˛ul Constan˛a, pentru finan˛area obiectivului de investi˛ii

îRe˛ele de canalizare menajer„ lotizare zona Nord“ din
Eforie Nord, plan parcelar — Proiect 11/1992.
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 Ón vigoare.
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
Bucure∫ti, 25 octombrie 2006.
Nr. 1.484.

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 ∫i complet„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 750 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 Costine∫ti,
pentru finan˛area lucr„rilor de pietruire ∫i asfaltare a
str„zilor de interes local situate Ón comuna Costine∫ti.
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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 Ón vigoare.

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
Bucure∫ti, 25 octombrie 2006.
Nr. 1.485.

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 Gorj
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 2.285 mii lei, pentru
jude˛ul Gorj, 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, pentru realizarea unor
lucr„ri de refacere a infrastructurii.
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„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 25 octombrie 2006.
Nr. 1.486.

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 Gorj
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.

Unitatea administrativ-teritorial„

Satul Sohodol, ora∫ul Tismana
Comna S„ule∫ti
Satul Cle∫ne∫ti, comuna Glogova
Satul Pe∫teana-Jiu, comuna B‚lteni
TOTAL:

Destina˛ia

Modernizare
Modernizare
Modernizare
Modernizare

drum comunal DC 126
drum comunal DC 46 P„ule∫ti—Purcaru
drum comunal DC 114
drumuri stradale, str„zi rurale L = 520

Suma alocat„
— mii lei —

450
900
900
35
2.285
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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 Giurgiu
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 ∫i complet„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 1.680 mii lei, pentru
jude˛ul Giurgiu, 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 finalizarea unor
obiective de investi˛ii.
Art. 2. — Ordonatorii principali de credite r„spund 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„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Bucure∫ti, 25 octombrie 2006.
Nr. 1.487.

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 Giurgiu
Nr.
crt.

Unitatea
administrativ-teritorial„

1.

Comuna Daia

2.

Comuna Cosoba

3.

Comuna Roata de Jos

4.

Comuna Greaca

5.
6.
7.
8.
9.

Comuna
Comuna
Comuna
Comuna
Comuna
TOTAL:

Bolintin-Deal
S„b„reni
M‚r∫a
G„ujani
Stoene∫ti

Obiectivul de investi˛ii

Pietruirea unor drumuri comunale ∫i finalizarea lucr„rilor
de reabilitare a cl„dirii sediului prim„riei
Pietruirea unor drumuri comunale, finalizarea investi˛iei
îExtindere spa˛ii Ónv„˛„m‚nt“ la ™coala general„ Cosoba
∫i finalizarea lucr„rilor de modernizare ∫i reabilitare a
cl„dirii sediului prim„riei
Construirea remizei de pompieri ∫i consolidarea c„minului
cultural din satul Roata de Jos
Pietruirea unor drumuri comunale ∫i extinderea iluminatului
public Ón satele Zboiu ∫i Pu˛ul Greci
Modernizare drumuri comunale
Pietruirea unor drumuri comunale
Repara˛ii ∫i refacerea acoperi∫ului la biserica din satul M‚r∫a
Pietruirea unor drumuri comunale
Repara˛ii la podul peste r‚ul C‚lni∫tea

Suma alocat„
— mii lei —

280
250

400
150
100
150
50
100
200
1.680
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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 Olt
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 3.000 mii lei, pentru
jude˛ul Olt, 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
cheltuieli curente ∫i de capital.
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„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 25 octombrie 2006.
Nr. 1.488.
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 Olt
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Unitatea
administrativ-teritorial„

Ora∫ul Corabia
Ora∫ul Dr„g„ne∫ti-Olt
Ora∫ul Potcoava
Comuna Brastav„˛u
Comuna Coteana
Comuna Dobroteasa
Comuna Dr„ghiceni
Comuna Gostav„˛u
Comuna Gr„dinile
Comuna Iancu Jianu
Comuna Izvoarele
Comuna Leleasca
Comuna Mih„e∫ti
Comuna Movileni
Comuna Ple∫oiu
Comuna Rotunda
Comuna Spr‚ncenata
Comuna Stoic„ne∫ti
Comuna Streje∫ti
Comuna ™op‚rli˛a
Comuna ™tefan cel Mare
Comuna Topana
Comuna V„dastra
Comuna V„d„stri˛a
Comuna Vi∫ina
Comuna Vi∫ina Nou„
Comuna Vulpeni
TOTAL:

Obiectivul de investi˛ii

Repara˛ii str„zi
Repara˛ii sediu prim„rie
Lucr„ri de canalizare ∫i sta˛ie de epurare
Pietruire drumuri comunale
Pietruire drumuri comunale
Pietruire drumuri comunale
Pietruire drumuri comunale
Lucr„ri sediu prim„rie
Pietruire drumuri comunale
Pietruire drumuri comunale
Pietruire drumuri comunale
Pietruire drumuri comunale
Pietruire drumuri comunale
Pietruire drumuri comunale
Pietruire drumuri comunale
Pietruire drumuri comunale
Pietruire drumuri comunale
Amenajare sediu muzeu
Pietruire drumuri comunale
Lucr„ri sediu prim„rie
Pietruire drumuri comunale
Pietruire drumuri comunale
Pietruire drumuri comunale
Pietruire drumuri comunale
Pietruire drumuri comunale
Pietruire drumuri comunale
Pietruire drumuri comunale

Suma alocat„
— mii lei —

150
150
500
100
60
80
100
200
100
80
100
100
100
80
100
80
80
80
120
100
100
50
80
50
80
80
100
3.000
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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 Suceava
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 2.000 mii lei, pentru
jude˛ul Suceava, 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
Suceava, pentru finan˛area obiectivului îModernizarea unui

tronson din drumul jude˛ean DJ 176, Vama-Argel, Óntre
localit„˛ile Moldovi˛a ∫i Argel“.
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 finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 25 octombrie 2006.
Nr. 1.489.

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, precum ∫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 1.400 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
lucr„ri de refacere a infrastructurii rutiere ∫i edilitare.
Art. 2. — Ordonatorii principali de credite r„spund de
modul de utilizare, Ón conformitate cu dispozi˛iile legale, a
sumei alocate potrivit 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 finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 25 octombrie 2006.
Nr. 1.490.
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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.

1.

Unitatea
administrativ-teritorial„

Municipiul Zal„u

2.

Ora∫ul ™imleu Silvaniei

3.
4.

Ora∫ul Jibou
Ora∫ul Cehu Silvaniei

Destina˛ia

— Realizarea unor studii, expertize tehnice, studii de fezabilitate
∫i proiecte tehnice
— Executarea lucr„rilor de asfaltare a cur˛ilor ∫i a terenurilor de
sport pentru unit„˛ile de Ónv„˛„m‚nt din municipiul Zal„u
— Reabilitare trotuare Ón ora∫ul ™imleu Silvaniei
— Refacere de str„zi Ón ora∫ul ™imleu Silvaniei
— Refacere de poduri ∫i pode˛e afectate de inunda˛ii
Refacere de str„zi, trotuare, poduri ∫i pode˛e Ón ora∫ul Jibou
Repara˛ii de str„zi ∫i trotuare Ón ora∫ul Cehu Silvaniei

Suma
— mii lei —

100
400
100
200
50
350
200
1.400

TOTAL:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
AGENﬁIA NAﬁIONAL√ PENTRU RESURSE MINERALE

ORDIN
privind aprobarea unor licen˛e de concesiune pentru explorare
Av‚nd Ón vedere art. 15 ∫i art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modific„rile ulterioare,
Ón temeiul art. 4 alin. (3) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Agen˛iei
Na˛ionale pentru Resurse Minerale,
pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale pentru Resurse Minerale emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Licen˛a de explorare privind
explorarea resurselor de ap„ geotermal„ din perimetrul
Sarc„u, jude˛ul Bihor, Óncheiat„ Óntre Agen˛ia Na˛ional„
pentru Resurse Minerale, Ón calitate de concedent, ∫i
Societatea Comercial„ îAdorianis Trans“ — S.R.L. Cri∫eni,
jude˛ul S„laj, Ón calitate de concesionar.
Art. 2. — Se aprob„ Licen˛a de concesiune privind
explorarea resurselor de granit din perimetrul Valea Mare,
jude˛ul Arad, Óncheiat„ Óntre Agen˛ia Na˛ional„ pentru
Resurse Minerale, Ón calitate de concedent, ∫i Societatea
Comercial„ îBelevion Impex“ — S.R.L. Bucure∫ti, Ón calitate
de concesionar.
Art. 3. — Se aprob„ Licen˛a de concesiune privind
explorarea resurselor de ap„ mineral„ din perimetrul
Zizina∫, jude˛ul Bra∫ov, Óncheiat„ Óntre Agen˛ia Na˛ional„
pentru Resurse Minerale, Ón calitate de concedent, ∫i
Societatea Comercial„ îApemin Zizin“ — S.A. Zizin, jude˛ul
Bra∫ov, Ón calitate de concesionar.
Art. 4. — Se aprob„ Licen˛a de concesiune privind
explorarea resurselor de gips ∫i alabastru din perimetrul
Ciocmani, jude˛ul S„laj, Óncheiat„ Óntre Agen˛ia Na˛ional„
pentru Resurse Minerale, Ón calitate de concedent, ∫i
Societatea Comercial„ îAveg“ — S.A. Petrila, jude˛ul
Hunedoara, Ón calitate de concesionar.
Art. 5. — Se aprob„ Licen˛a de concesiune privind
explorarea resurselor de ap„ mineral„ din perimetrul Baia

Bor∫a — Cisla, jude˛ul Maramure∫, Óncheiat„ Óntre Agen˛ia
Na˛ional„ pentru Resurse Minerale, Ón calitate de
concedent, ∫i Societatea Comercial„ îMiomil“ — S.R.L.
Bor∫a, jude˛ul Maramure∫, Ón calitate de concesionar.
Art. 6. — Se aprob„ Licen˛a de concesiune privind
explorarea resurselor de ap„ mineral„ din perimetrul Podul
Co∫nei, jude˛ul Suceava, Óncheiat„ Óntre Agen˛ia Na˛ional„
pentru Resurse Minerale, Ón calitate de concedent, ∫i
Societatea Comercial„ îDorna Apemin“ — S.A. Bucure∫ti,
Ón calitate de concesionar.
Art. 7. — Se aprob„ Licen˛a de concesiune privind
explorarea resurselor de ap„ mineral„ din perimetrul
Negri∫oara — Poiana Negrii, jude˛ul Suceava, Óncheiat„
Óntre Agen˛ia Na˛ional„ pentru Resurse Minerale, Ón calitate
de concedent, ∫i Societatea Comercial„ îDorna Apemin“ —
S.A. Bucure∫ti, Ón calitate de concesionar.
Art. 8. — Se aprob„ Licen˛a de concesiune privind
explorarea resurselor de nisip ∫i pietri∫ din perimetrul Lugoj
Sud, jude˛ul Timi∫, Óncheiat„ Óntre Agen˛ia Na˛ional„ pentru
Resurse Minerale, Ón calitate de concedent, ∫i Societatea
Comercial„ îCompact — Product“ — S.R.L. Lugoj, jude˛ul
Timi∫, Ón calitate de concesionar.
Art. 9. — Se aprob„ Licen˛a de concesiune privind
explorarea resurselor de huil„ din perimetrul T‚lva Z‚nei —
Ponor, jude˛ul Cara∫-Severin, Óncheiat„ Óntre Agen˛ia
Na˛ional„ pentru Resurse Minerale, Ón calitate de
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concedent, ∫i Societatea Comercial„ îHammermin“ —
S.R.L. Anina, jude˛ul Cara∫-Severin, Ón calitate de
concesionar.
Art. 10. — Se aprob„ Licen˛a de concesiune privind
explorarea resurselor de minereu de mangan ∫i fier din
perimetrul Globur„u, jude˛ul Cara∫-Severin, Óncheiat„ Óntre
Agen˛ia Na˛ional„ pentru Resurse Minerale, Ón calitate de
concedent, ∫i Societatea Comercial„ îNeramin“ — S.R.L.
™oimu∫, jude˛ul Hunedoara, Ón calitate de concesionar.
Art. 11. — Se aprob„ Licen˛a de concesiune privind
explorarea resurselor de ap„ mineral„ din perimetrul Izvorul
Alb — Valea Bancului, jude˛ul Suceava, Óncheiat„ Óntre
Agen˛ia Na˛ional„ pentru Resurse Minerale, Ón calitate de
concedent, ∫i Societatea Comercial„ îDorna Apemin“ —
S.A. Bucure∫ti, Ón calitate de concesionar.
Art. 12. — Se aprob„ Licen˛a de concesiune privind
explorarea resurselor de lignit din perimetrul M„gura
V‚rciorova, jude˛ul Cara∫-Severin, Óncheiat„ Óntre Agen˛ia
Na˛ional„ pentru Resurse Minerale, Ón calitate de
concedent, ∫i Societatea Comercial„ îANB Natidan“ —
S.R.L. Anina, jude˛ul Cara∫-Severin, Ón calitate de
concesionar.
Art. 13. — Se aprob„ Licen˛a de concesiune privind
explorarea resurselor de nisipuri ∫i calcare din perimetrul
Negureni, jude˛ul Constan˛a, Óncheiat„ Óntre Agen˛ia
Na˛ional„ pentru Resurse Minerale, Ón calitate de
concedent, ∫i Societatea Comercial„ îBelevion Impex“ —
S.R.L. Bucure∫ti, Ón calitate de concesionar.
Art. 14. — Se aprob„ Licen˛a de concesiune privind
explorarea resurselor de minereuri metalifere din perimetrul
L„pu∫nicul Mare — ™opot, jude˛ul Cara∫-Severin, Óncheiat„
Óntre Agen˛ia Na˛ional„ pentru Resurse Minerale, Ón calitate
de concedent, ∫i Societatea Comercial„ Eurasian Minerals
INC Canada, Ón calitate de concesionar.

Art. 15. — Se aprob„ Licen˛a de concesiune privind
explorarea resurselor de andezite din perimetrul NV O˛elul
Ro∫u, jude˛ul Cara∫-Severin, Óncheiat„ Óntre Agen˛ia
Na˛ional„ pentru Resurse Minerale, Ón calitate de
concedent, ∫i Societatea Comercial„ îDamiacons“ — S.R.L.
Timi∫oara, Ón calitate de concesionar.
Art. 16. — Se aprob„ Licen˛a de concesiune privind
explorarea resurselor de ap„ mineral„ din perimetrul Bicazu
Ardelean, jude˛ul Neam˛, Óncheiat„ Óntre Agen˛ia Na˛ional„
pentru Resurse Minerale, Ón calitate de concedent, ∫i
Societatea Comercial„ îNaturalaqua Group“ — S.R.L.
Neam˛, Ón calitate de concesionar.
Art. 17. — Se aprob„ Licen˛a de concesiune privind
explorarea resurselor de ap„ mineral„ din perimetrul Izvorul
Parva, jude˛ul Bistri˛a-N„s„ud, Óncheiat„ Óntre Agen˛ia
Na˛ional„ pentru Resurse Minerale, Ón calitate de
concedent, ∫i Societatea Comercial„ îIzvorul Parva“ —
S.R.L., Parva, Ón calitate de concesionar.
Art. 18. — Se aprob„ Licen˛a de concesiune privind
explorarea resurselor de nisip ∫i pietri∫ din perimetrul
Ione∫ti—Malul Spart, jude˛ul D‚mbovi˛a, Óncheiat„ Óntre
Agen˛ia Na˛ional„ pentru Resurse Minerale, Ón calitate de
concedent, ∫i Societatea Comercial„ îCobadi Impex“ —
S.R.L. T‚rgovi∫te, Ón calitate de concesionar.
Art. 19. — Se aprob„ Licen˛a de concesiune privind
explorarea resurselor de andezit din perimetrul Blidari—
Stur, jude˛ul Maramure∫, Óncheiat„ Óntre Agen˛ia Na˛ional„
pentru Resurse Minerale, Ón calitate de concedent, ∫i
Societatea Comercial„ îStur“ — S.R.L. Baia Mare, Ón
calitate de concesionar.
Art. 20. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale pentru Resurse Minerale,
Gheorghe Buliga
Bucure∫ti, 23 octombrie 2006.
Nr. 206.
MINISTERUL AGRICULTURII, P√DURILOR ™I DEZVOLT√RII RURALE

ORDIN
privind aprobarea pre˛urilor pentru cabalinele trecute Ón categoria Herghelia Na˛ional„
Œn conformitate cu prevederile art. 341 alin. (2) din Legea calului nr. 389/2005, modificat„ ∫i completat„ prin
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 49/2006 pentru modificarea ∫i completarea unor acte normative care
reglementeaz„ identificarea ∫i Ónregistrarea ecvinelor ∫i constituirea unei baze de date pentru acestea,
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,
v„z‚nd Hot„r‚rea Consiliului director al Autorit„˛ii Hipice Na˛ionale nr. 6 din 31 august 2006 ∫i Referatul Direc˛iei
de cre∫tere a animalelor ∫i produse animaliere nr. 101.229 din 3 octombrie 2006,
ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ pre˛urile pentru cabalinele trecute
Ón categoria Herghelia Na˛ional„, prev„zute Ón anexa care
face parte integrant„ din prezentul ordin.
Art. 2. — Pre˛urile aprobate mai sus includ TVA ∫i se
pot reactualiza la Ónceputul fiec„rui an, prin majorare, Ón
func˛ie de rata medie a infla˛iei din anul precedent, prin
ordin al ministrului agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale.

Art. 3. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin
se abrog„ Ordinul ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i
p„durilor nr. 171/2003 privind stabilirea pre˛urilor pentru
cabalinele trecute la turma de baz„, publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 181 din 24 martie 2003.
Art. 4. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Gheorghe Flutur
Bucure∫ti, 25 octombrie 2006.
Nr. 718.
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MINISTERUL AGRICULTURII, P√DURILOR ™I DEZVOLT√RII RURALE

ORDIN
pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale nr. 113/2005
privind aprobarea cantit„˛ilor de carne, de pe∫te ∫i de produse zootehnice, pe specii,
pentru care se acord„ subven˛ii Ón conformitate cu prevederile Hot„r‚rii Guvernului nr. 64/2005
privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subven˛ii, Ón anul 2005, produc„torilor agricoli
din sectorul animalier, pentru cre∫terea produc˛iei animaliere ∫i piscicole,
precum ∫i a efectivelor de animale
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 12 alin. (1) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 64/2005 privind sprijinul direct al
statului prin acordarea de subven˛ii, Ón anul 2005, produc„torilor agricoli din sectorul animalier, pentru cre∫terea produc˛iei
animaliere ∫i piscicole, precum ∫i a efectivelor de animale, cu modific„rile ulterioare,
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,
˛in‚nd cont de Referatul Direc˛iei de cre∫tere a animalelor ∫i produse animaliere nr. 101.100 din 4 septembrie 2006,
ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale emite urm„torul ordin:
Art. I. — Ordinul ministrului agriculturii, p„durilor ∫i
dezvolt„rii rurale nr. 113/2005 privind aprobarea cantit„˛ilor
de carne, de pe∫te ∫i de produse zootehnice, pe specii,
pentru care se acord„ subven˛ii Ón conformitate cu
prevederile Hot„r‚rii Guvernului nr. 64/2005 privind sprijinul
direct al statului prin acordarea de subven˛ii, Ón anul 2005,
produc„torilor agricoli din sectorul animalier, pentru
cre∫terea produc˛iei animaliere ∫i piscicole, precum ∫i a
efectivelor de animale, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 149 din 18 februarie 2005, cu modific„rile
ulterioare, se modific„ dup„ cum urmeaz„:
1. Articolul 2 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 2. — Valoarea total„ a subven˛iilor pentru
produc˛iile de carne, prev„zute la art. 2 alin. (1) din
Hot„r‚rea Guvernului nr. 64/2005, cu modific„rile ulterioare,
este de 354.400,89 mii lei pentru cantitatea de 371.454
tone carne, realizat„ ∫i abatorizat„ Ón perioada 1 ianuarie —
31 decembrie 2005, repartizat„ astfel:
a) pentru cantitatea de 20.837 tone carne tineret bovin,
valoarea total„ a subven˛iei este de 23.712,035 mii lei;
b) pentru cantitatea de 126.784 tone carne porc,
valoarea total„ a subven˛iei este de 151.659,993 mii lei;
c) pentru cantitatea de 2.049 tone carne tineret ovin,
valoarea total„ a subven˛iei este de 1.623,582 mii lei;
d) pentru cantitatea de 221.784 tone carne pas„re Ón
viu — pui broiler, valoarea total„ a subven˛iei este de
177.405,288 mii lei.“
2. Articolul 3 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 3. — Valoarea total„ a subven˛iilor pentru
produc˛iile de carne Ón viu, ob˛inute de la animale
individualizate Ón sistemul na˛ional prev„zut de legisla˛ia Ón
vigoare, Ón conformitate cu prevederile Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele
agroalimentare ecologice, aprobat„ prin Legea nr. 38/2001,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i certificate
ecologic de c„tre un organism de inspec˛ie ∫i certificare
acreditat de Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii
Rurale, prev„zute la art. 3 alin. (1) din Hot„r‚rea

Guvernului nr. 64/2005, cu modific„rile ulterioare, este de
0,3 mii lei pentru cantitatea de 0,24 tone carne, realizat„ ∫i
abatorizat„ Ón perioada 1 ianuarie — 31 decembrie 2005,
repartizat„ astfel:
a) pentru cantitatea de 0,06 tone carne tineret bovin,
valoarea total„ a subven˛iei este de 0,1 mii lei;
b) pentru cantitatea de 0,07 tone carne porc, valoarea
total„ a subven˛iei este de 0,1 mii lei;
c) pentru cantitatea de 0,11 tone carne pas„re Ón viu —
pui broiler, valoarea total„ a subven˛iei este de 0,1 mii lei.“
3. Articolul 4 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 4. — Valoarea total„ a subven˛iei pentru ou„le de
g„in„ ob˛inute Ón conformitate cu prevederile Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele
agroalimentare ecologice, aprobat„ prin Legea nr. 38/2001,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i certificate
ecologic de c„tre un organism de inspec˛ie ∫i certificare
acreditat de Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii
Rurale, prev„zut„ la art. 4 din Hot„r‚rea Guvernului
nr. 64/2005, cu modific„rile ulterioare, ob˛inute Ón perioada
1 ianuarie — 31 decembrie 2005, este de 24,96 mii lei
pentru 249,61 mii buc„˛i.“
4. Articolul 5 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 5. — Valoarea total„ a subven˛iilor pentru
materialul biologic de reproduc˛ie, Ón func˛ie de valoarea
zootehnic„ ∫i biotehnologia de reproduc˛ie folosit„ pentru
ob˛inerea produsului, precum ∫i de zona geografic„ Ón care
este situat„ exploata˛ia agricol„, prev„zute la art. 6 alin. (1)
din Hot„r‚rea Guvernului nr. 64/2005, cu modific„rile
ulterioare, este de 49.619,78 mii lei ∫i se acord„
cresc„torilor care Óndeplinesc condi˛iile prev„zute Ón normele
metodologice aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii,
p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale nr. 79/2005, Ón perioada
1 ianuarie — 31 decembrie 2005, astfel:
a) pentru 46.822 juninci la prima f„tare, valoarea total„
a subven˛iilor este de 18.660,60 mii lei;
b) pentru 116.666 vi˛ei ob˛inu˛i din vaci ∫i juninci,
precum ∫i malaci ob˛inu˛i din bivoli˛e ∫i men˛inu˛i Ón
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exploata˛ie minimum 6 luni, valoarea total„ a subven˛iilor
este de 19.111,180 mii lei;
c) pentru 46.681 scrofi˛e de reproduc˛ie la prima f„tare
care Ón˛arc„ minimum 8 purcei, valoarea total„ a
subven˛iilor este de 11.484,90 mii lei;
d) pentru 27.824 oi mioare, berbeci adul˛i ∫i berbeci
miori, valoarea total„ a subven˛iilor este de 363,10 mii lei.“
5. Articolul 6 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 6. — Valoarea total„ a subven˛iei pentru laptele de
oaie ∫i capr„, prev„zut„ la art. 8 alin. (1) din Hot„r‚rea
Guvernului nr. 64/2005, cu modific„rile ulterioare, livrat
pentru prelucrare Ón perioada 1 ianuarie — 31 decembrie
2005, la agen˛ii economici specializa˛i Ón procesare, cu
licen˛„ de fabrica˛ie, este de 5.898,092 mii lei pentru
210.721 hl lapte.“
6. Articolul 7 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 7. — Valoarea total„ a subven˛iei pentru familiile
de albine de elit„ ∫i familiile de albine de produc˛ie,
prev„zut„ la art. 9 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 64/2005,
cu modific„rile ulterioare, este de 7.873,346 mii lei pentru
445.325 de familii de albine pentru care se livreaz„ miere
Ón condi˛iile prev„zute Ón normele metodologice aprobate
prin Ordinul ministrului agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii
rurale nr. 79/2005, Ón perioada 1 ianuarie — 31 decembrie
2005.“
7. Articolul 8 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 8. — Valoarea total„ a subven˛iei pentru ou„le de
viermi de m„tase, prev„zut„ la art. 10 din Hot„r‚rea
Guvernului nr. 64/2005, cu modific„rile ulterioare, este de
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0,45 mii lei pentru un num„r de 172 de cutii cu ou„ de
viermi de m„tase pentru care se livreaz„ gogo∫i crude de
viermi de m„tase, Ón condi˛iile prev„zute Ón normele
metodologice aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii,
p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale nr. 79/2005, Ón perioada
1 ianuarie — 31 decembrie 2005.“
8. Articolul 9 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 9. — Valoarea total„ a subven˛iilor pentru
produc˛iile de pe∫te de consum, prev„zute la art. 11
alin. (1) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 64/2005, cu
modific„rile ulterioare, este de 260,173 mii lei pentru
cantitatea de 328.954 kg pe∫te de consum, realizat„ ∫i
livrat„ la fondul pie˛ei prin unit„˛ile de comercializare
autorizate, Ón perioada 1 ianuarie — 31 decembrie 2005,
repartizat„ astfel:
a) pentru cantitatea de 167 kg ∫al„u, valoarea total„ a
subven˛iei este de 0,20 mii lei;
b) pentru cantitatea de 167 kg somn (indigen, pitic,
african), valoarea total„ a subven˛iei este de 0,20 mii lei;
c) pentru cantitatea de 250 kg ∫tiuc„, valoarea total„ a
subven˛iei este de 0,20 mii lei;
d) pentru cantitatea de 50 kg sturioni (morun, p„strug„,
nisetru, polyodon), valoarea total„ a subven˛iei este de
0,20 mii lei;
e) pentru cantitatea de 318.320 kg crap, valoarea total„
a subven˛iei este de 259,373 mii lei.“
Art. II. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Gheorghe Flutur
Bucure∫ti, 25 octombrie 2006.
Nr. 719.

MINISTERUL AGRICULTURII, P√DURILOR ™I DEZVOLT√RII RURALE

ORDIN
pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale nr. 219/2006
privind aprobarea sumelor pe speciile de animale pentru care se acord„ subven˛ii Ón conformitate
cu prevederile Hot„r‚rii Guvernului nr. 1.853/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea
de subven˛ii, Ón anul 2006, produc„torilor agricoli din sectorul animalier ∫i din sectorul piscicol
Av‚nd Ón vedere art. 10 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.853/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea
de subven˛ii, Ón anul 2006, produc„torilor agricoli din sectorul animalier ∫i din sectorul piscicol, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare,
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,
Ón baza Referatului Direc˛iei de cre∫tere a animalelor ∫i produse animaliere nr. 101.339 din 25 octombrie 2006,
ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale emite urm„torul ordin:
Art. I. — Ordinul ministrului agriculturii, p„durilor ∫i

nr. 1.853/2005 privind sprijinul direct al statului prin

dezvolt„rii rurale nr. 219/2006 privind aprobarea sumelor pe

acordarea de subven˛ii, Ón anul 2006, produc„torilor agricoli

speciile de animale pentru care se acord„ subven˛ii Ón

din sectorul animalier ∫i din sectorul piscicol, publicat Ón

conformitate

Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 292 din

cu

prevederile

Hot„r‚rii

Guvernului
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31 martie 2006, cu modific„rile ulterioare, se modific„ dup„
cum urmeaz„:
1. Articolul 2 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 2. — Valoarea total„ a subven˛iilor pentru
produc„torii agricoli, cresc„tori de vaci de lapte ∫i/sau
bivoli˛e, prev„zute la art. 2, 2 1 ∫i 2 2 din Hot„r‚rea
Guvernului nr. 1.853/2005, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, este de 160.670 mii lei.“
2. Articolul 3 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 3. — Valoarea total„ a subven˛iilor pentru
produc„torii agricoli, cresc„tori de porcine, prev„zute la
art. 3 ∫i 4 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.853/2005, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, este de 113.200 mii lei.“
3. Articolul 4 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 4. — Valoarea total„ a subven˛iilor pentru
produc„torii agricoli, cresc„tori de ovine ∫i caprine,
prev„zute la art. 5 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.853/2005,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, este de 22.650 mii lei.“
4. Articolul 5 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 5. — Valoarea total„ a subven˛iilor pentru
produc„torii agricoli, cresc„tori de p„s„ri, prev„zute la

art. 6 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.853/2005, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, este de 194.783,48 mii lei.“
5. Articolul 6 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 6. — Valoarea total„ a subven˛iilor pentru
produc„torii agricoli, de˛in„tori de familii de albine,
prev„zute la art. 7 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.853/2005,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, este de 4.300 mii lei.“
6. Articolul 7 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 7. — Valoarea total„ a subven˛iilor pentru
produc„torii agricoli, cresc„tori de viermi de m„tase,
prev„zute la art. 8 din Hot„r‚rea Guvernului
nr. 1.853/2005, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
este de 12 mii lei.“
7. Articolul 8 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 8. — Valoarea total„ a subven˛iilor pentru
produc„torii din acvacultur„, prev„zute la art. 9 din
Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.853/2005, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, este de 1.600 mii lei.“
Art. II. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Gheorghe Flutur
Bucure∫ti, 26 octombrie 2006.
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