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LEGI

™I

DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare
a teritoriului na˛ional — Sec˛iunea a IV-a — Re˛eaua de localit„˛i
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
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tabelele de la pct. 5.0 ∫i 5.1 ale anexei nr. IV ∫i situate Ón
zonele marcate pe hart„ Ón anexa nr. V, Guvernul
Óncurajeaz„ unificarea administrativ„ a c‚te dou„ sau mai
multe dintre aceste comune care sunt Ónvecinate, la
ini˛iativa autorit„˛ilor administra˛iei publice locale ∫i ca
urmare a voin˛ei exprimate prin referendum local de c„tre
popula˛ia din comunele interesate.
(3) Pentru aplicarea dispozi˛iilor alin. (1) ∫i (2), Guvernul
asigur„:
a) Óntocmirea, aprobarea ∫i promovarea de c„tre
Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor*) a unor proiecte de
lege pentru declararea de ora∫e prin unificarea
administrativ„ a dou„ sau mai multe comune sau, dup„
caz, declararea de municipii, prin Ónglobarea Ón cadrul unui
ora∫ a mai multor comune, av‚nd la baz„ scrisoarea
comun„ de inten˛ie a autorit„˛ilor administra˛iei publice din
unit„˛ile administrativ-teritoriale interesate ∫i documenta˛ia
corespunz„toare;
b) sume de la bugetul de stat, pentru cofinan˛area
proiectelor de investi˛ii ale unit„˛ilor administrativ-teritoriale
nou-Ónfiin˛ate, care beneficiaz„ de fonduri nerambursabile
acordate de Uniunea European„ pentru dezvoltarea
infrastructurii locale.
(4) Proiecte de lege av‚nd ca obiect declararea de
ora∫e sau municipii Ón condi˛iile alin. (1) ∫i (2) pot fi
Óntocmite ∫i promovate ∫i de al˛i ini˛iatori prev„zu˛i de
Constitu˛ie, pe baza hot„r‚rilor adoptate Ón acest sens de
consiliile locale implicate, ca urmare a acordului popula˛iei
din unit„˛ile administrativ-teritoriale respective, exprimat prin
referendumurile locale desf„∫urate potrivit legii, fiind
aplicabile ∫i Ón aceste cazuri prevederile alin. (3) lit. b).“
4. La articolul 5 se introduc dou„ noi alineate,
alineatele (2) ∫i (3), cu urm„torul cuprins:
î(2) Documenta˛ia prev„zut„ la alin. (1) va cuprinde Fi∫a
comunei propuse s„ fie Ónfiin˛at„, Óntocmit„ conform
modelului prezentat Ón anexa nr. VIII.
(3) Datele din Fi∫a comunei propuse s„ fie Ónfiin˛at„,
care fac obiectul Ónregistr„rilor oficiale cu prilejul
recens„m‚ntului popula˛iei ∫i al locuin˛elor, vor fi Ónscrise
at‚t cu valorile corespunz„toare ultimului recens„m‚nt, a
c„ror confirmare se face prin aviz emis de Institutul
Na˛ional de Statistic„, c‚t ∫i cu valorile actualizate la data
Óntocmirii fi∫ei. Œn cazul acestora din urm„, avizul Institutului
Na˛ional de Statistic„ se refer„ doar la popula˛ia
Ónregistrat„ la data de 1 iulie a anului precedent celui Ón
care este Óntocmit„ fi∫a.“
5. Articolul 6 se abrog„.
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Art. I. — Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului
de amenajare a teritoriului na˛ional — Sec˛iunea a IV-a —
Re˛eaua de localit„˛i, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se modific„ ∫i se
completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. Articolul 1 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 1. — Se aprob„ Planul de amenajare a teritoriului
na˛ional — Sec˛iunea a IV-a — Re˛eaua de localit„˛i,
potrivit anexelor nr. I—VIII, care fac parte integrant„ din
prezenta lege.“
2. Dup„ alineatul (1) al articolului 3 se introduc trei noi
alineate, alineatele (11)—(13), cu urm„torul cuprins:
î(11) Documenta˛ia de fundamentare privind trecerea
unui ora∫ de la rangul III la rangul II — municipiu de
importan˛„ interjude˛ean„, jude˛ean„ sau cu rol de echilibru
Ón re˛eaua de localit„˛i — va cuprinde Fi∫a ora∫ului propus
s„ fie declarat municipiu, Óntocmit„ conform modelului
prev„zut Ón anexa nr. VI.
(12) Documenta˛ia de fundamentare privind trecerea unui
sat-re∫edin˛„ de comun„ de la rangul IV la rangul III —
ora∫e — va cuprinde Fi∫a comunei propuse s„ fie
declarat„ ora∫, Óntocmit„ conform modelului prev„zut Ón
anexa nr. VII.
(13) Datele din fi∫ele prev„zute la alin. (11) ∫i (12), care
fac obiectul Ónregistr„rilor oficiale cu prilejul recens„m‚ntului
popula˛iei ∫i al locuin˛elor, vor fi Ónscrise at‚t cu valorile
corespunz„toare ultimului recens„m‚nt, a c„ror confirmare
se face prin aviz, emis de Institutul Na˛ional de Statistic„,
c‚t ∫i cu valorile actualizate la data Óntocmirii fi∫ei. Œn cazul
acestora din urm„, avizul Institutului Na˛ional de Statistic„
se refer„ doar la popula˛ia Ónregistrat„ la data de 1 iulie a
anului precedent celui Ón care este Óntocmit„ fi∫a.“
3. Articolul 4 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 4. — (1) Guvernul sprijin„ declararea de ora∫e
noi, preponderent Ón zonele lipsite de ora∫e pe o raz„ de
25-30 km — cuprinse Ón tabelele de la pct. 6.0 ∫i 6.1 ale
anexei nr. II ∫i marcate pe hart„ Ón anexa nr. III —, prin
unificarea comunei care are posibilit„˛ile cele mai mari de
dezvoltare ∫i o pozi˛ie favorabil„ Ón cadrul zonei cu una
sau mai multe comune Ónvecinate, pe baza hot„r‚rilor
adoptate Ón acest sens de consiliile locale implicate, ca
urmare a acordului popula˛iei din comunele respective,
exprimat prin referendumurile locale desf„∫urate Ón condi˛iile
legii. Œn condi˛ii similare, Guvernul poate acorda sprijin
pentru declararea de municipii noi, prin unificarea unui ora∫
cu una sau mai multe comune din imediata vecin„tate.
(2) Pentru a permite accesul la fondurile structurale
acordate de Uniunea European„ comunelor Ón care s-au
produs sc„deri accentuate de popula˛ie, cuprinse Ón

*) Conform art. 15 lit. c) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor m„suri de reorganizare Ón cadrul
administra˛iei publice centrale, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, denumirea îMinisterul Administra˛iei ∫i
Internelor“ se Ónlocuie∫te cu îMinisterul Internelor ∫i Reformei Administrative“.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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6. La anexa nr. II pct. 1.0, tabelul îPrincipalii indicatori cantitativi ∫i calitativi minimali de definire a localit„˛ilor
urbane“ va avea urm„torul cuprins:
îNr.
crt.

Municipiu

6.
7.
8.

Num„r de locuitori
Popula˛ia ocupat„ Ón activit„˛i neagricole (% din totalul
popula˛iei ocupate)
Dotarea locuin˛elor cu instala˛ii de alimentare cu ap„
Dotarea locuin˛elor cu baie ∫i WC Ón locuin˛„ (% din totalul
locuin˛elor)
Dotarea locuin˛elor cu instala˛ie de Ónc„lzire central„ (% din
totalul locuin˛elor)
Num„r de paturi Ón spitale la 1000 de locuitori
Num„r de medici la 1000 de locuitori
Unit„˛i de Ónv„˛„m‚nt

9.

Dot„ri culturale ∫i sportive

3.*)
4.*)

10.000
75%

80%
75%

70%
55%

45%

35%

10
2,3
postliceal

7
1,8
liceal sau alt„ form„
de Ónv„˛„m‚nt
secundar
s„li de spectacol,
biblioteci publice, spa˛ii
pentru activit„˛i sportive

s„li de spectacol,
eventual teatre,
institu˛ii muzicale,
biblioteci publice,
stadion, s„li de
sport
100
60%
70%

pe

a

ite

50
50%
60%

60%

50%

racordarea la o
sta˛ie de epurare
cu treapt„ mecanic„
∫i biologic„
70%

racordarea la o sta˛ie
de epurare cu treapt„
mecano-chimic„

15

10

Str„zi cu re˛ele de hidran˛i exteriori pentru stingerea incendiilor
(% din lungimea total„ a str„zilor)
Spa˛ii verzi (parcuri, gr„dini publice, scuaruri) m2/locuitor
Depozit controlat de de∫euri cu acces asigurat

60%

cl

ex

at

16.
17.

us

iv

15.

in

fo

rm

ăr

14.

ii
g

ra

13.

Locuri Ón hoteluri
Str„zi modernizate (% din lungimea total„ a str„zilor)
Str„zi cu re˛ele de distribu˛ie a apei (% din lungimea total„
a str„zilor)
Str„zi cu conducte de canalizare (% din lungimea total„
a str„zilor)
Epurarea apelor uzate

tu

10.
11.
12.

rs
o
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or

fiz
i

5.*)

Ora∫

40.000
85%

ce

1.*)
2.*)

Indicatori minimali

D

es

tin

*) Vor fi Ónscrise at‚t valorile corespunz„toare ultimului recens„m‚nt al popula˛iei ∫i locuin˛elor, a c„ror confirmare se face prin aviz emis de
Institutul Na˛ional de Statistic„, c‚t ∫i valorile actualizate la data Óntocmirii fi∫ei. Œn cazul acestora din urm„, avizul Institutului Na˛ional de Statistic„ se
refer„ doar la popula˛ia Ónregistrat„ la data de 1 iulie a anului precedent celui Ón care este Óntocmit„ fi∫a.“

7. La anexa nr. IV pct. 4.0, tabelul îCondi˛ii necesare pentru Ónfiin˛area de comune“ va avea urm„torul cuprins:
î1*)
2*)
3*)
4.
5.
6.
7.
8.

Num„r de locuitori — minimum 1.500
Popula˛ia ocupat„ Ón activit„˛i neagricole (% din totalul popula˛iei ocupate) minimum 25%
Locuin˛e construite dup„ anul 1960 (% din num„rul total de locuin˛e) minimum 45%
Poten˛ial economic care s„ asigure echilibrul bugetar al comunei
Leg„turi Óntre satul-re∫edin˛„ de comun„ ∫i celelalte sate pe drumuri publice modernizate/cu Ómbr„c„min˛i u∫oare
(% din totalul drumurilor)
Situarea fiec„ruia dintre satele componente ale comunei propuse spre Ónfiin˛are la distan˛„ mai mare de 5 km
fa˛„ de actualul sat-re∫edin˛„ de comun„
Reducerea distan˛ei totale Óntre satele componente ale comunei propuse spre Ónfiin˛are ∫i actualul sat-re∫edin˛„,
Ón raport cu distan˛a total„ dintre acestea ∫i satul-re∫edin˛„ al comunei Ónfiin˛ate — minimum 15 km
Spa˛ii construite pentru institu˛ii ∫i dot„ri:
— prim„rie
— ∫coal„ primar„ ∫i gimnazial„
— dispensar uman, farmacie sau punct farmaceutic
— post de poli˛ie
— sta˛ie/halt„ CF sau sta˛ie transport auto
*) Dup„ declararea noii comune, este necesar„ completarea dot„rilor minime obligatorii Ón satul-re∫edin˛„ de comun„, conform pct. 2.0.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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Condi˛iile men˛ionate la pct. 4.0 trebuie s„ fie Óndeplinite
∫i de comuna care r„m‚ne dup„ desprinderea unei
comune noi.

Principalii indicatori cantitativi ∫i calitativi minimali de
definire a localit„˛ilor urbane prev„zu˛i Ón anexa nr. II
trebuie s„ fie Óndeplini˛i ∫i Ón cazul ora∫elor sau municipiilor
din care s-au desprins noi comune.

*) Vor fi Ónscrise at‚t valorile corespunz„toare ultimului recens„m‚nt al popula˛iei ∫i locuin˛elor, a c„ror confirmare se face prin aviz emis de
Institutul Na˛ional de Statistic„, c‚t ∫i valorile actualizate la data Óntocmirii fi∫ei. Œn cazul acestora din urm„, avizul se refer„ doar la popula˛ia Ónregistrat„
la data de 1 iulie a anului precedent celui Ón care este Óntocmit„ fi∫a.“

8. Dup„ anexa nr. V se introduc trei noi anexe, anexele nr. VI—VIII, cu urm„torul cuprins:
îANEXA Nr. VI

Model de fi∫„ pentru declararea unui municipiu
Jude˛ul ......................................
Vizat,
Prefect,
...............

Pre∫edintele consiliului jude˛ean,
.............................................
FI™A

fiz
i

ce

ora∫ului .............., propus s„ fie declarat municipiu
A. Componen˛a:
Localit„˛i componente ale municipiului:
1. ........................
2. ............... ∫.a.m.d.

rs
o

an

el

or

Sate ce apar˛in municipiului:
1. ..................................
2. .................... ∫.a.m.d.

15.
16.
17.
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10.
11.
12.
13.
14.

Num„r de locuitori
40.000
Popula˛ia ocupat„ Ón activit„˛i neagricole (% din totalul popula˛iei ocupate)
85%
Dotarea locuin˛elor cu instala˛ie de alimentare cu ap„ (% din total locuin˛e)
80%
Dotarea locuin˛elor cu instala˛ie de canalizare (% din total locuin˛e)
75%
Dotarea locuin˛elor cu instala˛ie de Ónc„lzire central„ (% din total locuin˛e)
45%
Num„r de paturi Ón spitale la 1.000 de locuitori
10
Num„r de medici la 1.000 de locuitori
2,3
Unit„˛i de Ónv„˛„m‚nt postliceal
Dot„ri culturale ∫i sportive: s„li de spectacol, eventual teatre, institu˛ii muzicale,
biblioteci publice, stadion, s„li de sport
Locuri Ón hoteluri
100
Str„zi modernizate (% din lungimea total„ a str„zilor)
60%
Str„zi cu re˛ele de distribu˛ie a apei (% din lungimea total„ a str„zilor)
70%
Str„zi cu conducte de canalizare (% din lungimea total„ a str„zilor)
60%
Epurarea apelor uzate: racordarea la o sta˛ie de epurare cu treapt„ mecanic„ ∫i
biologic„
Str„zi cu re˛ele de hidran˛i exteriori pentru stingerea incendiilor (% din lungimea
total„ a str„zilor)
70%
Spa˛ii verzi (parcuri, gr„dini publice, scuaruri) m2/locuitor
15
Depozit controlat de de∫euri cu acces asigurat

es

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

Indicatorii realiza˛i
de ora∫ul propus s„ fie
declarat municipiu

Indicatorii minimali prev„zu˛i de Legea nr. 351/2001

D

Nr.
crt.

ite

a

pe

B. Œndeplinirea principalilor indicatori cantitativi ∫i calitativi minimali de definire a municipiilor, prev„zu˛i la pct. 1.0 din
anexa nr. II la Legea nr. 351/2001:

C. Date privind referendumul:
Referendumul local a avut loc la data de ................................ . Din ......................... persoane Ónscrise Ón lista
pentru referendum au participat ................................ persoane. Din totalul de ............................. voturi valabil exprimate, un
num„r de ............................... voturi au exprimat acordul pentru declararea ca municipiu a ora∫ului
.............................................................
*) D. Institutul Na˛ional de Statistic„ a emis Avizul nr. ................................. din ................................. pentru
conformitatea datelor Ónscrise la poz. 1—5 cu datele Ónregistrate la ultimul recens„m‚nt al popula˛iei ∫i locuin˛elor, precum
∫i pentru num„rul de locuitori existent la data de 1 iulie a anului precedent celui Ón care s-a Óntocmit fi∫a.
Primar,
...............

Secretar,
...............

Viza direc˛iei teritoriale de statistic„
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ANEXA Nr. VII

Model de fi∫„ pentru declararea unui ora∫
Jude˛ul ......................................
Vizat,
Prefect,
...............

Pre∫edintele consiliului jude˛ean,
.............................................
FI™A

comunei .............., propus„ s„ fie declarat„ ora∫

A. Componen˛a:
Localit„˛i componente ale ora∫ului:
1. ........................
2. ............... ∫.a.m.d.

or

fiz
i

ce

Sate ce apar˛in ora∫ului:
1. ..................................
2. .................... ∫.a.m.d.

pe

Indicatorii minimali prev„zu˛i de Legea nr. 351/2001
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tu

Num„r de locuitori
10.000
Popula˛ia ocupat„ Ón activit„˛i neagricole (% din totalul popula˛iei ocupate)
75%
Dotarea locuin˛elor cu instala˛ie de alimentare cu ap„ (% din total locuin˛e)
70%
Dotarea locuin˛elor cu instala˛ie de canalizare (% din total locuin˛e)
55%
Dotarea locuin˛elor cu instala˛ie de Ónc„lzire central„ (% din total locuin˛e)
35%
Num„r de paturi Ón spitale la 1.000 de locuitori
7
Num„r de medici la 1.000 de locuitori
1,8
Unit„˛i de Ónv„˛„m‚nt liceal sau alt„ form„ de Ónv„˛„m‚nt secundar
Dot„ri culturale ∫i sportive: s„li de spectacol, biblioteci publice, spa˛ii pentru activit„˛i
sportive
Locuri Ón hoteluri
50
Str„zi modernizate (% din lungimea total„ a str„zilor)
50%
Str„zi cu re˛ele de distribu˛ie a apei (% din lungimea total„ a str„zilor)
60%
Str„zi cu conducte de canalizare (% din lungimea total„ a str„zilor)
50%
Epurarea apelor uzate: racordarea la o sta˛ie de epurare cu treapt„ mecano-chimic„
Str„zi cu re˛ele de hidran˛i exteriori pentru stingerea incendiilor (% din lungimea total„
a str„zilor)
70%
Spa˛ii verzi (parcuri, gr„dini publice, scuaruri) m2/locuitor
15
Depozit controlat de de∫euri cu acces asigurat

16.
17.

at

tin

es

D

10.
11.
12.
13.
14.
15.

ex

cl

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

Indicatorii realiza˛i
de comuna propus„
s„ fie declarat„ ora∫

ite

a

Nr.
crt.

rs
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an

el

B. Œndeplinirea principalilor indicatori cantitativi ∫i calitativi minimali de definire a ora∫elor, prev„zu˛i la pct. 1.0 din
anexa nr. II la Legea nr. 351/2001:

C. Date privind referendumul:
Referendumul local a avut loc la data de ................................ . Din ......................... persoane Ónscrise Ón lista
pentru referendum au participat ................................ persoane. Din totalul de ............................. voturi valabil exprimate, un
num„r de ............... voturi au exprimat acordul pentru declararea ca ora∫ a comunei .....................................................
*) D. Institutul Na˛ional de Statistic„ a emis Avizul nr. ................................. din ................................. pentru
conformitatea datelor Ónscrise la poz. 1—5 cu datele Ónregistrate la ultimul recens„m‚nt al popula˛iei ∫i locuin˛elor, precum
∫i pentru num„rul de locuitori existent la data de 1 iulie a anului precedent celui Ón care s-a Óntocmit fi∫a.
Primar,
...............

Secretar,
...............

Viza direc˛iei teritoriale de statistic„
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ANEXA Nr. VIII

Model de fi∫„ pentru Ónfiin˛area unei comune
Jude˛ul ......................................
Vizat,
Prefect,
...............

Pre∫edintele consiliului jude˛ean,
.............................................
FI™A

comunei .............., propus„ s„ fie Ónfiin˛at„
A. Componen˛a:
1. Satul-re∫edin˛„ al comunei propuse .........................., preluat de la comuna/ora∫ul ................
2. Satul ............................................., preluat de la comuna/ora∫ul .................................................
3. Satul ............................................., preluat de la comuna/ora∫ul ........................................... etc.
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Num„r de locuitori — minimum 1.500
Popula˛ia ocupat„ Ón activit„˛i neagricole (% din totalul popula˛iei ocupate) — minimum 25%
Locuin˛e construite dup„ anul 1960 (% din num„rul total de locuin˛e) — minimum 45%
Poten˛ial economic care s„ asigure echilibrul bugetar al comunei
Leg„turi Óntre satul-re∫edin˛„ de comun„ ∫i celelalte sate pe drumuri publice modernizate/
cu Ómbr„c„min˛i u∫oare (% din total drumuri) — minimum 50%
Situarea fiec„ruia dintre satele componente ale comunei propuse spre Ónfiin˛are la distan˛„
mai mare de 5 km fa˛„ de actualul sat-re∫edin˛„ de comun„
Reducerea distan˛ei totale Óntre satele componente ale comunei propuse spre Ónfiin˛are
∫i actualul sat-re∫edin˛„, Ón raport cu distan˛a total„ Óntre acestea ∫i satul-re∫edin˛„ al
comunei Ónfiin˛ate — minimum 15 km
Spa˛ii construite pentru institu˛ii ∫i dot„ri:
— prim„rie
— ∫coal„ primar„ ∫i gimnazial„
— dispensar uman, farmacie sau punct farmaceutic
— post de poli˛ie
— sta˛ie/halt„ CF sau sta˛ie transport auto
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6.

Condi˛iile realizate
de comuna propus„
s„ fie Ónfiin˛at„

ăr

1.*)
2.*)
3.*)
4.**)
5.

Condi˛ii necesare prev„zute prin Legea nr. 351/2001

rm

Nr.
crt.

or
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B. Œndeplinirea condi˛iilor necesare pentru Ónfiin˛area de comune noi, prev„zute la pct. 4.0 din anexa nr. IV la Legea
nr. 351/2001:

C. Date privind referendumul:
Referendumul local a avut loc la data de .............................. Din totalul de ........................... persoane Ónscrise Ón
lista pentru referendum au participat ....................... persoane. Din totalul de ............................ voturi valabile exprimate, un
num„r de ................................... voturi au exprimat acordul pentru Ónfiin˛area comunei ................................................
*) D. Institutul Na˛ional de Statistic„ a emis Avizul nr. ........ din ............, pentru conformitatea datelor Ónscrise la
poz. 1—3 cu datele Ónregistrate la ultimul recens„m‚nt al popula˛iei ∫i locuin˛elor, precum ∫i pentru num„rul de locuitori
existent la data de 1 iulie a anului precedent celui Ón care s-a Óntocmit fi∫a.
**) E. Confirmarea poten˛ialului economic al viitoarei comune pentru asigurarea echilibrului bugetar al acesteia
revine direc˛iei generale a finan˛elor publice a jude˛ului.
F. Dup„ modelul fi∫ei pentru Ónfiin˛area unei comune se prezint„ ∫i fi∫a comunei r„mase dup„ reorganizare, cu
excep˛ia prevederilor lit. C.
Primar,
...............

Secretar,
...............

Viza direc˛iei teritoriale de statistic„
Director,
....................
Viza direc˛iei generale a finan˛elor publice a jude˛ului
Director,“
....................
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Art. II. — Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului
de amenajare a teritoriului na˛ional — Sec˛iunea a IV-a —
Re˛eaua de localit„˛i, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu

7

modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i cu
modific„rile ∫i complet„rile aduse prin prezenta lege, se va
republica Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, d‚ndu-se
textelor o nou„ numerotare.

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

PRE™EDINTELE SENATULUI

BOGDAN OLTEANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 19 aprilie 2007.
Nr. 100.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

fiz
i

ce

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea ∫i completarea
Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare
a teritoriului na˛ional — Sec˛iunea a IV-a —
Re˛eaua de localit„˛i
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Pre∫edintele Rom‚niei
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Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
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Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru modificarea ∫i completarea
Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului
na˛ional — Sec˛iunea a IV-a — Re˛eaua de localit„˛i ∫i se dispune
publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI
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Bucure∫ti, 18 aprilie 2007.
Nr. 411.
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TRAIAN B√SESCU
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HOT√R¬RE
privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Mediului ∫i Dezvolt„rii Durabile
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 12 alin. (1) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor m„suri de reorganizare Ón cadrul administra˛iei publice centrale,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
CAPITOLUL I
Dispozi˛ii generale
Art. 1. — (1) Ministerul Mediului ∫i Dezvolt„rii Durabile se
organizeaz„ ∫i func˛ioneaz„ ca organ de specialitate al
administra˛iei publice centrale, cu personalitate juridic„, Ón
subordinea Guvernului, cu sediul Ón municipiul Bucure∫ti,
Bd. Libert„˛ii nr. 12, sectorul 5.
(2) Ministerul Mediului ∫i Dezvolt„rii Durabile aplic„ strategia
∫i Programul Guvernului, Ón vederea promov„rii politicilor Ón
domeniile mediului, gospod„ririi apelor ∫i dezvolt„rii durabile.
(3) Ministerul Mediului ∫i Dezvolt„rii Durabile realizeaz„
politica Ón domeniile mediului ∫i gospod„ririi apelor la nivel
na˛ional, elaboreaz„ strategia ∫i reglement„rile specifice de
dezvoltare ∫i armonizare a acestor activit„˛i Ón cadrul politicii
generale a Guvernului, asigur„ ∫i coordoneaz„ aplicarea
strategiei Guvernului Ón domeniile sale de competen˛„,

Óndeplinind rolul de autoritate de stat, de sintez„, coordonare ∫i
control Ón aceste domenii.
(4) Ministerul Mediului ∫i Dezvolt„rii Durabile asigur„
coordonarea interministerial„ a procesului de elaborare a
Strategiei na˛ionale de dezvoltare durabil„, propune adoptarea ∫i
urm„re∫te implementarea acesteia.
(5) Ministerul Mediului ∫i Dezvolt„rii Durabile coordoneaz„
activitatea de integrare a cerin˛elor privind protec˛ia mediului Ón
celelalte politici sectoriale, Ón concordan˛„ cu cerin˛ele ∫i
standardele europene ∫i interna˛ionale.
(6) Ministerul Mediului ∫i Dezvolt„rii Durabile este desemnat
ca autoritate de management pentru Programul opera˛ional
sectorial pentru infrastructura de mediu.
Art. 2. — Pentru realizarea obiectivelor din domeniile sale de
activitate, Ministerul Mediului ∫i Dezvolt„rii Durabile exercit„
urm„toarele func˛ii:
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14. asigur„ organizarea ∫i dezvoltarea activit„˛ii de cercetare
∫tiin˛ific„ ∫i inginerie tehnologic„ ∫i stabile∫te con˛inutul ∫i
priorit„˛ile programelor de dezvoltare ∫i cercetare Ón domeniile
sale de activitate;
15. asigur„, Ón condi˛iile legii, elaborarea de studii ∫i cercet„ri
necesare domeniilor sale de activitate ∫i ac˛ioneaz„ pentru
valorificarea rezultatelor acestora;
16. asigur„, prin compartimentele proprii sau unit„˛ile
subordonate, controlul respect„rii legisla˛iei Ón domeniile protec˛iei
mediului, gospod„ririi apelor ∫i siguran˛ei Ón exploatare a
barajelor ∫i constat„ contraven˛iile pentru nerespectarea acesteia,
aplic„ sanc˛iunile ∫i, dup„ caz, sesizeaz„ organele de urm„rire
penal„, potrivit prevederilor legale;
17. organizeaz„ evenimente, elaboreaz„ ∫i sprijin„ editarea
publica˛iilor de specialitate ∫i de informare din domeniile sale de
activitate;
18. organizeaz„ ∫i coordoneaz„ elaborarea de studii ∫i
proiecte pentru investi˛ii Ón domeniile mediului, gospod„ririi
apelor, meteorologiei, hidrologiei ∫i hidrogeologiei;
19. identific„ ∫i propune indicatori privind dezvoltarea
durabil„, mediul ∫i gospod„rirea apelor ∫i colaboreaz„ cu
Institutul Na˛ional de Statistic„ Ón scopul adapt„rii continue a
statisticii la cerin˛ele na˛ionale ∫i al corel„rii cu datele statistice
interna˛ionale;
20. ini˛iaz„, direct sau prin unit„˛ile aflate Ón coordonarea ori
sub autoritatea sa, proiecte de parteneriat public-privat,
negociaz„, semneaz„ ∫i realizeaz„ contractele de parteneriat
public-privat, Ón conformitate cu prevederile legale Ón domeniu;
21. ini˛iaz„, negociaz„ ∫i asigur„ punerea Ón aplicare a
prevederilor tratatelor interna˛ionale din sfera sa de competen˛„,
reprezint„ interesele statului Ón diferite institu˛ii ∫i organisme
bilaterale ∫i interna˛ionale ∫i dezvolt„ rela˛ii de cooperare cu
institu˛ii ∫i organiza˛ii similare din alte state, Ón condi˛iile legii;
22. Óntreprinde ac˛iuni ∫i ini˛iative, potrivit competen˛elor
stabilite de lege, pentru participarea Rom‚niei la ac˛iunile de
cooperare bilateral„ ∫i multilateral„, la nivel subregional, regional
∫i global, pentru valorificarea oportunit„˛ilor ∫i facilit„˛ilor de
asisten˛„ financiar„, tehnic„, tehnologic„ ∫i ∫tiin˛ific„;
23. exercit„ ∫i alte responsabilit„˛i, Ón conformitate cu
prevederile legisla˛iei na˛ionale ∫i ale actelor juridice
interna˛ionale la care Rom‚nia este parte;
24. asigur„ cadrul juridic ∫i institu˛ional pentru facilitarea ∫i
stimularea dialogului asupra politicilor, strategiilor ∫i deciziilor
privind mediul ∫i dezvoltarea durabil„;
25. coordoneaz„ elaborarea formei finale a pozi˛iei Rom‚niei
Ón promovarea noului acquis de mediu la nivelul Uniunii
Europene;
26. programeaz„, coordoneaz„ ∫i monitorizeaz„ utilizarea
asisten˛ei financiare nerambursabile acordate Rom‚niei de
Uniunea European„ Ón domeniile sale de activitate;
27. asigur„ accesul publicului la informa˛iile de mediu,
consultarea ∫i participarea acestuia la luarea deciziilor privind
mediul;
28. ini˛iaz„ ∫i dezvolt„ programe de educa˛ie ∫i de instruire a
speciali∫tilor Ón domeniul s„u de activitate, colaboreaz„ cu
ministerele, cu celelalte autorit„˛i ale administra˛iei publice
centrale ∫i locale, cu institu˛iile de Ónv„˛„m‚nt, ∫tiin˛„ ∫i cultur„,
cu reprezentan˛ii mijloacelor de informare a publicului;
29. asigur„ rela˛ia cu Parlamentul Rom‚niei, cu sindicatele ∫i
patronatele din sfera sa de activitate, precum ∫i cu mass-media.
(2) Ministerul Mediului ∫i Dezvolt„rii Durabile Óndepline∫te
orice alte atribu˛ii prev„zute de legile Ón vigoare.
(3) Œn exercitarea atribu˛iilor sale, Ministerul Mediului ∫i
Dezvolt„rii Durabile colaboreaz„ cu celelalte autorit„˛i ∫i institu˛ii
ale administra˛iei publice centrale ∫i locale.
Art. 4. — Ministerul Mediului ∫i Dezvolt„rii Durabile, ca organ
de specialitate al administra˛iei publice centrale, Óndepline∫te ∫i
urm„toarele atribu˛ii specifice:
1. solicit„ autorit„˛ilor ∫i institu˛iilor din cadrul administra˛iei
publice centrale informa˛ii necesare elabor„rii Strategiei na˛ionale
de dezvoltare durabil„ Ón acord cu politica european„ Ón materie,
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a) de strategie, prin care se elaboreaz„, Ón conformitate cu
politica Guvernului, strategia de dezvoltare durabil„ ∫i stategia Ón
domeniul mediului ∫i gospod„ririi apelor;
b) de reglementare, prin care se asigur„ dezvoltarea cadrului
normativ ∫i a celui institu˛ional pentru realizarea obiectivelor din
domeniile sale de activitate;
c) de administrare, prin care se asigur„ administrarea
propriet„˛ii publice ∫i private a statului, precum ∫i gestionarea
serviciilor pentru care statul este responsabil, Ón domeniile sale
de activitate;
d) de reprezentare, prin care se asigur„, Ón numele statului
sau al Guvernului, reprezentarea pe plan intern ∫i extern, Ón
domeniile sale de activitate;
e) de autoritate de stat, prin care se asigur„ aplicarea ∫i
respectarea reglement„rilor legale privind organizarea ∫i
func˛ionarea institu˛iilor care Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón
subordinea, sub autoritatea ∫i Ón coordonarea sa;
f) de coordonare a utiliz„rii asisten˛ei financiare
nerambursabile acordate Rom‚niei de Uniunea European„ Ón
domeniul mediului;
g) de gestionare a creditelor externe, altele dec‚t cele
comunitare, Ón domeniile sale de activitate.
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Art. 3. — (1) Œn exercitarea func˛iilor sale, Ministerul Mediului
∫i Dezvolt„rii Durabile are urm„toarele atribu˛ii principale:
1. asigur„ implementarea politicilor guvernamentale Ón
domeniile sale de activitate, potrivit reglement„rilor Ón vigoare;
2. elaboreaz„ strategii ∫i politici Ón domeniile mediului,
gospod„ririi apelor ∫i dezvolt„rii durabile, pe care le supune
Guvernului spre adoptare;
3. propune autorit„˛ilor competente sau, dup„ caz, stabile∫te,
Ón condi˛iile legii, instrumentele juridice, institu˛ionale,
administrative ∫i economico-financiare pentru stimularea ∫i
accelerarea integr„rii principiilor ∫i obiectivelor de mediu Ón
celelalte politici sectoriale;
4. propune ∫i recomand„ autorit„˛ilor competente sau, dup„
caz, stabile∫te m„suri care s„ asigure conformarea politicilor ∫i
programelor de dezvoltare regional„ ∫i local„ cu Strategia
na˛ional„ de dezvoltare durabil„ ∫i cu obiectivele stabilite prin
strategiile pentru protec˛ia mediului ∫i gospod„rirea apelor;
5. elaboreaz„ documentele de politic„ public„ Ón domeniile
sale de activitate;
6. elaboreaz„ proiecte de acte normative ∫i avizeaz„ proiecte
de acte normative elaborate de alte ministere ∫i autorit„˛i ale
administra˛iei publice centrale ∫i locale, care privesc sfera sa de
competen˛„;
7. emite acte de reglementare Ón domeniul s„u de activitate,
potrivit prevederilor legale;
8. raporteaz„ sau, dup„ caz, informeaz„ Comisia European„
asupra m„surilor legislative adoptate Ón domeniile reglementate
de acquis-ul comunitar de mediu, potrivit domeniilor sale de
responsabilitate, suplimentar fa˛„ de procesul de notificare a
m„surilor na˛ionale care transpun acest acquis;
9. coordoneaz„ activitatea de avizare, promovare, realizare ∫i
monitorizare a investi˛iilor de protec˛ie a mediului ∫i de
gospod„rire a apelor;
10. coordoneaz„ activitatea de administrare a patrimoniului
unit„˛ilor aflate Ón subordinea, Ón coordonarea sau sub
autoritatea sa, aferent domeniului public al statului;
11. fundamenteaz„ ∫i elaboreaz„ programe privind protec˛ia
mediului ∫i gospod„rirea apelor, Ón scopul asigur„rii dezvolt„rii
durabile;
12. asigur„, la nivel na˛ional, controlul respect„rii de c„tre
persoanele juridice ∫i fizice a reglement„rilor din domeniile
mediului ∫i gospod„ririi apelor;
13. reprezint„ Guvernul Ón rela˛iile cu organisme interne ∫i
interna˛ionale din domeniile mediului, gospod„ririi apelor ∫i
dezvolt„rii durabile;
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Atribu˛ii
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15. asigur„ elaborarea de cercet„ri, studii, prognoze, politici
∫i strategii Ón domeniul protec˛iei mediului, Ón scopul ob˛inerii
datelor ∫i informa˛iilor necesare Ón vederea fundament„rii
deciziilor privind mediul ∫i dezvoltarea durabil„, precum ∫i al
promov„rii programelor de dezvoltare Ón domeniul mediului;
16. coordoneaz„ activit„˛ile privind evaluarea ∫i gestionarea
zgomotului ambiental;
17. coordoneaz„ activit„˛ile privind evaluarea ∫i gestionarea
calit„˛ii aerului;
18. atest„ persoanele fizice ∫i juridice pentru elaborarea
studiilor de evaluare a impactului asupra mediului ∫i a
bilan˛urilor de mediu;
19. coordoneaz„ ∫i supravegheaz„ respectarea prevederilor
privind substan˛ele ∫i preparatele periculoase, Ón colaborare cu
celelalte autorit„˛i competente, potrivit legii;
20. coordoneaz„ ∫i supravegheaz„ respectarea prevederilor
privind solul, subsolul ∫i gestionarea de∫eurilor, Ón colaborare cu
celelalte autorit„˛i competente, potrivit legii;
21. organizeaz„ ∫i coordoneaz„ activitatea referitoare la
protec˛ia naturii ∫i conservarea diversit„˛ii biologice, a habitatelor
naturale, a speciilor de flor„ ∫i faun„ s„lbatic„, Ón scopul
utiliz„rii durabile a acestora, dezvoltarea ∫i buna administrare a
re˛elei na˛ionale de arii protejate, Ón acord cu politicile ∫i
practicile specifice aplicate la nivel european ∫i global, prin
crearea structurilor de administrare proprii pentru ariile protejate
care necesit„ constituirea acestora, aprob„ regimul de
administrare a tuturor ariilor naturale protejate ∫i executarea
controlului privind respectarea legisla˛iei specifice;
22. avizeaz„ programele de exploatare a resurselor naturale,
corelate cu capacitatea de suport a ecosistemelor, Ón raport cu
obiectivele dezvolt„rii durabile;
23. asigur„ cadrul na˛ional privind biosecuritatea;
24. organizeaz„ sistemul na˛ional de monitorizare integrat„ a
calit„˛ii ∫i radioactivit„˛ii mediului, coordoneaz„ activitatea
acestuia ∫i aprob„ raportul anual privind starea mediului;
25. asigur„, prin compartimentele proprii, prin unit„˛ile
subordonate sau prin cele aflate sub autoritatea sa,
secretariatele tehnice specifice activit„˛ilor de protec˛ie a
mediului ∫i gospod„rire a apelor;
26. stabile∫te regimul de utilizare a resurselor de ap„ ∫i
asigur„ elaborarea de cercet„ri, studii, prognoze ∫i strategii
pentru domeniul gospod„ririi cantitative ∫i calitative a apelor,
precum ∫i elaborarea programelor de dezvoltare a lucr„rilor,
instala˛iilor ∫i amenaj„rilor de gospod„rire a apelor;
27. colaboreaz„ cu celelalte autorit„˛i ale administra˛iei
publice centrale ∫i locale pentru amenajarea complex„ a
bazinelor hidrografice, valorificarea de noi surse de ap„ Ón
concordan˛„ cu dezvoltarea economico-social„ a ˛„rii, protec˛ia
apelor Ómpotriva epuiz„rii ∫i degrad„rii, precum ∫i pentru
ap„rarea Ómpotriva efectelor distructive ale apelor;
28. coordoneaz„ elaborarea ∫i reactualizarea schemelor
directoare de management ∫i amenajare a bazinelor hidrografice
∫i desf„∫urarea activit„˛ilor de interes public din domeniul
meteorologiei ∫i hidrologiei;
29. coordoneaz„, prin Inspec˛ia de Stat a Apelor, aplicarea
prevederilor legale Ón domeniul gospod„ririi apelor;
30. asigur„ baza metodologic„ ∫i atest„ persoanele juridice
∫i fizice pentru Óntocmirea studiilor de meteorologie, hidrologie ∫i
hidrogeologie, a studiilor ∫i proiectelor de gospod„rire a apelor,
pentru evaluarea st„rii de siguran˛„ Ón exploatare a barajelor ∫i
a altor lucr„ri hidrotehnice;
31. coordoneaz„ activitatea de avizare ∫i de autorizare, din
punct de vedere al gospod„ririi apelor, a lucr„rilor care se
construiesc pe ape sau Ón leg„tur„ cu apele, activitatea de
avizare a documenta˛iilor de evaluare a st„rii de siguran˛„ Ón
exploatare a barajelor existente ∫i a proiectelor barajelor noi,
precum ∫i activitatea de emitere a autoriza˛iilor de func˛ionare Ón
condi˛ii de siguran˛„ a barajelor aflate Ón exploatare ∫i a
acordurilor de func˛ionare Ón siguran˛„ pentru barajele noi;
32. organizeaz„ sistemul informa˛ional specific domeniului
gospod„ririi apelor ∫i eviden˛ei dreptului de folosire cantitativ„ ∫i
calitativ„ a apelor;
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elaboreaz„ strategia, pe care o supune Guvernului spre
adoptare;
2. solicit„ autorit„˛ilor administra˛iei publice centrale rapoarte
cu privire la realizarea obiectivelor Strategiei na˛ionale de
dezvoltare durabil„ pe domeniile de responsabilitate ale acestora
∫i propune, dup„ caz, revizuirea planurilor de ac˛iune Ón scopul
atingerii ˛intelor stabilite prin strategie;
3. coordoneaz„ ∫i urm„re∫te implementarea legisla˛iei
na˛ionale armonizate cu prevederile ∫i cerin˛ele legisla˛iei
comunitare de mediu;
4. coordoneaz„ elaborarea ∫i supune aprob„rii Guvernului
Planul na˛ional de ac˛iune pentru protec˛ia mediului;
5. urm„re∫te implementarea Planului na˛ional de ac˛iune
pentru protec˛ia mediului;
6. aprob„ instruc˛iuni privind elaborarea planurilor locale ∫i
regionale de ac˛iune pentru protec˛ia mediului;
7. asigur„ raportarea indicatorilor de mediu din sistemul
indicatorilor de dezvoltare durabil„ la organismele interna˛ionale,
pe baza datelor furnizate de celelalte autorit„˛i responsabile de
implementarea strategiilor sectoriale;
8. elaboreaz„, actualizeaz„ ∫i urm„re∫te aplicarea strategiilor,
planurilor ∫i programelor na˛ionale sectoriale Ón domeniile
protec˛iei mediului ∫i gospod„ririi apelor, dup„ cum urmeaz„:
a) Strategia na˛ional„ ∫i Planul na˛ional de ac˛iune privind
protec˛ia atmosferei;
b) Strategia na˛ional„ ∫i Planul na˛ional de ac˛iune Ón
domeniul schimb„rilor climatice;
c) Strategia na˛ional„ ∫i Planul na˛ional de gestiune a
de∫eurilor;
d) strategiile ∫i planurile na˛ionale privind gestionarea
substan˛elor ∫i preparatelor periculoase;
e) Strategia na˛ional„ ∫i Planul na˛ional pentru conservarea
biodiversit„˛ii;
f) Strategia na˛ional„ ∫i Planul na˛ional privind biosecuritatea;
g) Strategia na˛ional„ de management al riscului la inunda˛ii;
h) Strategia na˛ional„ ∫i Planul na˛ional de ac˛iune pentru
gospod„rirea resurselor de ap„;
i) Strategia de management integrat al zonei costiere ∫i
Planul strategic de ac˛iune pentru reabilitarea ∫i protec˛ia M„rii
Negre;
j) Programul na˛ional de reducere progresiv„ a emisiilor de
SO2, NOx, COV ∫i NH3;
k) Programul na˛ional de reducere a emisiilor de SO2, NOx
∫i pulberi provenite din instala˛iile mari de ardere;
l) Programul opera˛ional sectorial pentru infrastructura de
mediu;
9. coordoneaz„ activit„˛ile Ón domeniul schimb„rilor climatice
Ón ceea ce prive∫te reducerea emisiilor de gaze cu efect de
ser„ ∫i adaptarea la efectele schimb„rilor climatice;
10. coordoneaz„ ∫i monitorizeaz„ procesul de implementare
a Schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze
cu efect de ser„;
11. coordoneaz„ actualizarea anual„ a Registrului na˛ional
privind inventarul instala˛iilor care intr„ sub inciden˛a prevederilor
legale privind prevenirea ∫i controlul integrat al polu„rii ∫i
elaboreaz„ raport„rile solicitate de institu˛iile europene ∫i
interna˛ionale;
12. Óndepline∫te func˛iile de secretariat tehnic ∫i administrativ
pentru tratatele, conven˛iile ∫i acordurile interna˛ionale din
domeniile sale de responsabilitate, precum ∫i de punct focal
na˛ional ∫i/sau de autoritate na˛ional„ competent„ pentru
activit„˛ile aflate Ón coordonarea unor institu˛ii, organisme ∫i
organiza˛ii interna˛ionale, Ón conformitate cu prevederile tratatelor
interna˛ionale la care Rom‚nia este parte;
13. asigur„ secretariatele comisiilor mixte Ón domeniul
mediului ∫i gospod„ririi apelor, Ónfiin˛ate pentru implementarea
acordurilor ∫i conven˛iilor bilaterale;
14. elaboreaz„ ∫i promoveaz„ acte normative necesare
punerii Ón aplicare a prevederilor procedurii de organizare ∫i
coordonare a Schemei de management ∫i audit de mediu
(EMAS), care permite participarea voluntar„ a organiza˛iilor la
aceast„ schem„;
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func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
(5) Ministrul mediului ∫i dezvolt„rii durabile Óndepline∫te ∫i
alte atribu˛ii specifice, stabilite prin alte acte normative.
(6) Ministrul mediului ∫i dezvolt„rii durabile conduce Óntreaga
activitate a aparatului propriu al Ministerului Mediului ∫i
Dezvolt„rii Durabile ∫i exercit„ Óntreaga autoritate asupra
unit„˛ilor aflate Ón subordinea, sub autoritatea sau Ón
coordonarea ministerului.
(7) Œn exercitarea atribu˛iilor ce Ói revin, ministrul mediului ∫i
dezvolt„rii durabile emite ordine ∫i instruc˛iuni, Ón condi˛iile legii.
(8) Ministrul mediului ∫i dezvolt„rii durabile Óndepline∫te,
conform legii, func˛ia de ordonator principal de credite.
Art. 6. — (1) Œn activitatea de conducere a ministerului,
ministrul mediului ∫i dezvolt„rii durabile este ajutat de 2 secretari
de stat.
(2) Secretarii de stat exercit„ atribu˛iile delegate, prin ordin,
de ministrul mediului ∫i dezvolt„rii durabile.
Art. 7. — Œn cazul Ón care ministrul mediului ∫i dezvolt„rii
durabile, din diferite motive, nu Ó∫i poate exercita atribu˛iile
curente, desemneaz„ secretarul de stat care s„ exercite aceste
atribu˛ii, Ón∫tiin˛‚ndu-l pe primul-ministru despre aceasta.
Art. 8. — (1) Secretarul general este Ónalt func˛ionar public,
numit pe criterii de profesionalism, Ón condi˛iile legii.
(2) Secretarul general Óndepline∫te atribu˛iile ∫i responsabilit„˛ile
prev„zute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
(3) Secretarul general Óndepline∫te ∫i alte atribu˛ii prev„zute
Ón regulamentul de organizare ∫i func˛ionare al ministerului ori
Óncredin˛ate de ministrul mediului ∫i dezvolt„rii durabile.
(4) Œn realizarea atribu˛iilor ce Ói revin, secretarul general este
ajutat de un secretar general adjunct care este Ónalt func˛ionar
public, numit pe criterii de profesionalism, Ón condi˛iile legii.
Art. 9. — (1) Pe l‚ng„ ministrul mediului ∫i dezvolt„rii
durabile func˛ioneaz„, ca organ consultativ, colegiul ministerului.
(2) Componen˛a ∫i regulamentul de func˛ionare ale colegiului
ministerului se aprob„ prin ordin al ministrului mediului ∫i
dezvolt„rii durabile.
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33. asigur„ documenta˛iile necesare pentru concesionarea
resurselor de ap„ ∫i a lucr„rilor de gospod„rire a apelor care
apar˛in domeniului public sau, dup„ caz, pentru darea Ón
administrare a acestora ∫i urm„re∫te Óndeplinirea de c„tre
concesionar, respectiv administrator, a sarcinilor ce Ói revin;
34. stabile∫te strategia organiz„rii la nivel na˛ional a
activit„˛ilor de meteorologie, hidrologie ∫i hidrogeologie, a
sistemului de informare, prognoz„ ∫i avertizare asupra
fenomenelor hidrometeorologice periculoase ∫i a sistemului de
avertizare Ón caz de accident la construc˛iile hidrotehnice;
35. coordoneaz„ realizarea Planului de management al
fluviului Dun„rea pentru teritoriul Rom‚niei;
36. organizeaz„ periodic ac˛iuni de verificare a st„rii tehnice
∫i func˛ionale a lucr„rilor hidrotehnice cu rol de ap„rare
Ómpotriva inunda˛iilor, indiferent de de˛in„tor, ∫i stabile∫te
m„surile ce se impun;
37. stabile∫te metodologia de fundamentare a sistemului de
pl„˛i Ón domeniul apelor, precum ∫i procedura de elaborare a
acesteia;
38. dispune m„suri de instituire a unui regim de
supraveghere special„ sau de oprire a activit„˛ii poluatorului ori
a instala˛iei care provoac„ poluarea apelor;
39. elaboreaz„ ∫i urm„re∫te aplicarea Programului de
eliminare treptat„ a emisiilor ∫i pierderilor de substan˛e
periculoase Ón ape;
40. elaboreaz„ ∫i promoveaz„, potrivit legii, proiecte de acte
normative, regulamente, instruc˛iuni ∫i norme tehnice specifice
domeniilor meteorologiei, hidrologiei, hidrogeologiei, gospod„ririi
apelor ∫i siguran˛ei Ón exploatare a barajelor;
41. coordoneaz„ activitatea de elaborare a planurilor de
ap„rare Ómpotriva inunda˛iilor;
42. organizeaz„ ∫i certific„ corpul de exper˛i pentru
evaluarea st„rii de siguran˛„ Ón exploatare a barajelor Óncadrate
Ón categoriile de importan˛„ A ∫i B, precum ∫i activitatea de
avizare a speciali∫tilor pentru asigurarea st„rii de siguran˛„ Ón
exploatare a barajelor Óncadrate Ón categoriile de importan˛„ C ∫i D;
43. aprob„ lista definitiv„ a barajelor, cu declararea public„ a
caracteristicilor generale, a categoriei de importan˛„ ∫i a gradului
de risc asociat acestora, lista barajelor cu risc sporit ∫i a celor
din categoria de importan˛„ major„, precum ∫i fi∫ele de eviden˛„
a barajelor administrate de de˛in„torii cu orice titlu;
44. certific„ personalul de conducere ∫i coordonare a
activit„˛ii de urm„rire Ón timp a barajelor ∫i controleaz„
activitatea acestuia;
45. dispune expertizarea lucr„rilor hidrotehnice cu risc
crescut de avarie ∫i stabile∫te, Ómpreun„ cu autoritatea public„
central„ din domeniul lucr„rilor publice, m„surile operative
imediate ∫i de perspectiv„ pentru evitarea accidentelor;
46. elaboreaz„ lista de specifica˛ii tehnice ∫i metode
standardizate pentru analiza ∫i monitorizarea st„rii apelor;
47. elaboreaz„ ∫i promoveaz„ normele de calitate a
resurselor de ap„ legate de func˛iile apei privind calitatea apei
brute pentru apa potabil„, calitatea apei necesare sus˛inerii vie˛ii
pe∫tilor ∫i crustaceelor;
48. coordoneaz„ activitatea comitetelor de bazin;
49. coordoneaz„ activitatea de elaborare a politicilor publice
Ón domeniul protec˛iei mediului ∫i gospod„ririi apelor.
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CAPITOLUL III
Conducerea ministerului
Art. 5. — (1) Conducerea Ministerului Mediului ∫i Dezvolt„rii
Durabile se exercit„ de c„tre ministru.
(2) Ministrul mediului ∫i dezvolt„rii durabile reprezint„
ministerul Ón raporturile cu celelalte autorit„˛i publice, cu
persoanele juridice ∫i fizice din ˛ar„ ∫i din str„in„tate.
(3) Ministrul mediului ∫i dezvolt„rii durabile r„spunde de
Óntreaga activitate a ministerului Ón fa˛a Guvernului, precum ∫i,
Ón calitate de membru al Guvernului, Ón fa˛a Parlamentului.
(4) Ministrul mediului ∫i dezvolt„rii durabile Óndepline∫te Ón
domeniul de activitate al ministerului atribu˛iile generale
prev„zute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea ∫i

CAPITOLUL IV
Structura organizatoric„
Art. 10. — (1) Structura organizatoric„ a Ministerului Mediului
∫i Dezvolt„rii Durabile este prev„zut„ Ón anexa nr. 1. Œn cadrul
structurii organizatorice, prin ordin al ministrului mediului ∫i
dezvolt„rii durabile, se pot organiza direc˛ii, servicii, birouri,
compartimente ∫i colective temporare, stabilindu-se num„rul
posturilor de conducere, potrivit legii.
(2) Œn structura organizatoric„ a Ministerului Mediului ∫i
Dezvolt„rii Durabile se organizeaz„ ∫i func˛ioneaz„, Ón
subordinea ministrului ∫i a secretarilor de stat, cabinetele
demnitarilor.
(3) Atribu˛iile ∫i responsabilit„˛ile compartimentelor din
aparatul propriu al Ministerului Mediului ∫i Dezvolt„rii Durabile se
stabilesc, Ón conformitate cu structura organizatoric„, prin
regulamentul de organizare ∫i func˛ionare al ministerului, aprobat
prin ordin al ministrului mediului ∫i dezvolt„rii durabile.
(4) Statul de func˛ii, structura posturilor pe compartimente,
precum ∫i Óncadrarea, modificarea, suspendarea sau Óncetarea
raporturilor de serviciu ori, dup„ caz, a raporturilor de munc„
pentru personalul din aparatul propriu al Ministerului Mediului ∫i
Dezvolt„rii Durabile se aprob„ prin ordin al ministrului mediului
∫i dezvolt„rii durabile.
(5) Num„rul maxim de posturi este de 544, exclusiv
demnitarii ∫i cabinetul ministrului.
(6) Personalul necesar desf„∫ur„rii activit„˛ilor Ministerului
Mediului ∫i Dezvolt„rii Durabile este format din func˛ionari publici
∫i personal contractual.
(7) Num„rul de posturi aferent fostului Minister al Mediului ∫i
Gospod„ririi Apelor se preia, Ómpreun„ cu fondurile
corespunz„toare, de Ministerul Mediului ∫i Dezvolt„rii Durabile.
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unit„˛ilor din coordonarea ∫i de sub autoritatea ministerului, Ón
condi˛iile legii.
Art. 16. — (1) Pe l‚ng„ Ministerul Mediului ∫i Dezvolt„rii
Durabile func˛ioneaz„ urm„toarele organisme consultative:
a) Comitetul interministerial pentru coordonarea integr„rii
domeniului protec˛iei mediului Ón politicile ∫i strategiile sectoriale
la nivel na˛ional;
b) Comitetul ministerial pentru situa˛ii de urgen˛„ (CMSU);
c) Comisia na˛ional„ pentru siguran˛a barajelor ∫i a altor
lucr„ri hidrotehnice (CONSIB);
d) Comitetul na˛ional rom‚n pentru Programul hidrologic
interna˛ional;
e) Comisia na˛ional„ de acordare a etichetei ecologice;
f) Comitetul consultativ de organizare ∫i coordonare a
schemelor de management de mediu ∫i audit;
g) Comisia tehnico-economic„;
h) Centrul rom‚n pentru reconstruc˛ia ecologic„ a r‚urilor ∫i
lacurilor;
i) Comisia na˛ional„ privind schimb„rile climatice;
j) Consiliul interministerial al apelor.
(2) Membrii organismelor prev„zute la alin. (1) sunt salariza˛i
de unit„˛ile la care sunt angaja˛i, iar secretariatele tehnice
permanente ale acestor organisme se asigur„ de Ministerul
Mediului ∫i Dezvolt„rii Durabile sau de unit„˛ile desemnate dintre
cele prev„zute Ón anexa nr. 2, Ón cadrul num„rului de posturi
aprobat.
(3) Regulamentele de organizare ∫i func˛ionare ale
organismelor consultative prev„zute la alin. (1) lit. a)—i), precum
∫i componen˛a acestora se aprob„ prin ordin al ministrului
mediului ∫i dezvolt„rii durabile.
CAPITOLUL V
Dispozi˛ii finale

ra

(8) Personalul Óncadrat pe posturile prev„zute la alin. (7) se
preia de Ministerul Mediului ∫i Dezvolt„rii Durabile, potrivit
dispozi˛iilor art. 11 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 24/2007 privind stabilirea unor m„suri de reorganizare Ón
cadrul administra˛iei publice centrale.
(9) Salarizarea personalului din aparatul propriu ∫i din
institu˛iile subordonate se realizeaz„ potrivit legii.
(10) Ministerul Mediului ∫i Dezvolt„rii Durabile preia toate
drepturile ∫i obliga˛iile fostului Minister al Mediului ∫i Gospod„ririi
Apelor, inclusiv bunurile mobile ∫i imobile aflate Ón administrarea
sau, dup„ caz, Ón proprietatea acestuia.
Art. 11. — (1) Œn cadrul Ministerului Mediului ∫i Dezvolt„rii
Durabile func˛ioneaz„ Direc˛ia general„ pentru managementul
instrumentelor structurale, care Óndepline∫te func˛ia de autoritate
de management pentru Programul opera˛ional sectorial pentru
infrastructura de mediu.
(2) Autoritatea de management pentru Programul opera˛ional
sectorial pentru infrastructura de mediu coordoneaz„ metodologic
structurile desemnate ca organisme intermediare pentru
Programul opera˛ional sectorial pentru infrastructura de mediu,
organizate la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare stabilite prin
Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regional„ Ón Rom‚nia, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
(3) Organismele intermediare prev„zute la alin. (2) sunt
conduse de c‚te un director executiv ∫i func˛ioneaz„ cu un
num„r total de 176 de posturi. Num„rul ∫i structura posturilor pe
fiecare unitate regional„ se stabilesc prin ordin al ministrului
mediului ∫i dezvolt„rii durabile.
(4) Organismele intermediare pentru Programul opera˛ional
sectorial pentru infrastructura de mediu Óndeplinesc atribu˛iile
delegate de autoritatea de management pentru Programul
opera˛ional sectorial pentru infrastructura de mediu ∫i r„spund
pentru Óndeplinirea acestora.
Art. 12. — Ministerul Mediului ∫i Dezvolt„rii Durabile are Ón
subordine, sub autoritate sau Ón coordonare, dup„ caz, unit„˛ile
prev„zute Ón anexa nr. 2.
Art. 13. — Structura organizatoric„, regulamentele de
organizare ∫i func˛ionare, statele de func˛ii, num„rul de posturi ∫i
Óncadrarea personalului din unit„˛ile bugetare care func˛ioneaz„
Ón subordinea Ministerului Mediului ∫i Dezvolt„rii Durabile,
prev„zute Ón anexa nr. 2, se aprob„ prin ordin al ministrului
mediului ∫i dezvolt„rii durabile, Ón limita num„rului maxim de
posturi ∫i a fondurilor aprobate prin bugetul de stat.
Art. 14. — (1) Œn subordinea Ministerului Mediului ∫i
Dezvolt„rii Durabile se organizeaz„ ∫i func˛ioneaz„, Ón condi˛iile
legii, unit„˛i de management al proiectului ∫i unit„˛i de
implementare a proiectelor, conduse de c‚te un director de
proiect, Ón vederea asigur„rii unui cadru unitar pentru
managementul ∫i implementarea proiectelor finan˛ate prin
Ómprumuturi externe rambursabile sau nerambursabile.
(2) Structura organizatoric„, num„rul de personal ∫i
regulamentul de organizare ∫i func˛ionare ale acestor unit„˛i se
stabilesc prin ordin al ministrului mediului ∫i dezvolt„rii durabile.
(3) Ministrul mediului ∫i dezvolt„rii durabile nume∫te
personalul unit„˛ilor ∫i stabile∫te competen˛ele directorului de
proiect.
Art. 15. — Ministrul mediului ∫i dezvolt„rii durabile nume∫te
∫i elibereaz„ din func˛ie conduc„torii institu˛iilor subordonate ∫i

Art. 17. — (1) Ministerul Mediului ∫i Dezvolt„rii Durabile are
Ón dotare pentru transportul persoanelor din aparatul propriu un
num„r de autoturisme stabilit potrivit actelor normative Ón
vigoare.
(2) Pentru activit„˛i specifice de control la unit„˛ile din
subordine, pentru deplas„ri Ón caz de poluare, accidente
industriale, ap„rare Ómpotriva inunda˛iilor ∫i fenomenelor
meteorologice periculoase, pentru realizarea atribu˛iilor ce revin
organismelor intermediare pentru Programul opera˛ional sectorial
pentru infrastructura de mediu, precum ∫i Ón caz de alte urgen˛e
de mediu ∫i de gospod„rire a apelor se utilizeaz„ un num„r de
12 autovehicule cu un consum lunar de 300 litri/autovehicul.
Art. 18. — Num„rul autoturismelor pentru transportul
personalului ∫i pentru alte utiliz„ri speciale, precum ∫i cota de
consum lunar alocat„ pentru unit„˛ile subordonate se stabilesc
prin ordin al ministrului mediului ∫i dezvolt„rii durabile, Ón
conformitate cu normativele Ón vigoare.
Art. 19. — Anexele nr. 1 ∫i 2 fac parte integrant„ din
prezenta hot„r‚re.
Art. 20. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri se
abrog„ Hot„r‚rea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 285 din
31 martie 2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
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PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul mediului ∫i dezvolt„rii durabile,
Lucia Ana Varga,
secretar de stat
Ministrul muncii, familiei ∫i egalit„˛ii de ∫anse,
Paul P„curaru
p. Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 25 aprilie 2007.
Nr. 368.
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1) Anexa nr. 1 este reprodus„ Ón facsimil.
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ANEXA Nr. 2

1. Unit„˛i care func˛ioneaz„ Ón subordinea Ministerului Mediului ∫i Dezvolt„rii Durabile
Nr.
crt.

I.

Denumirea unit„˛ii

Institu˛ii publice cu personalitate juridic„ finan˛ate integral din bugetul de stat
Agen˛ia Na˛ional„ pentru Protec˛ia Mediului

2.

Administra˛ia Rezerva˛iei Biosferei îDelta Dun„rii“

3.

Garda Na˛ional„ de Mediu

II.

Unit„˛i f„r„ personalitate juridic„ finan˛ate integral din bugetul de stat

1.

Organismul intermediar pentru Programul opera˛ional sectorial pentru infrastructura de mediu Bucure∫ti pentru
Regiunea 8 — Bucure∫ti—Ilfov

2.

Organismul intermediar pentru Programul opera˛ional sectorial pentru infrastructura de mediu Pite∫ti pentru
Regiunea 3 — Sud-Muntenia

3.

Organismul intermediar pentru Programul opera˛ional sectorial pentru infrastructura de mediu Sibiu pentru
Regiunea 7 — Centru

4.

Organismul intermediar pentru Programul opera˛ional sectorial pentru infrastructura de mediu Bac„u pentru
Regiunea 1 — Nord-Est

5.

Organismul intermediar pentru Programul opera˛ional sectorial pentru infrastructura de mediu Cluj-Napoca pentru
Regiunea 6 — Nord-Vest

6.

Organismul intermediar pentru Programul opera˛ional sectorial pentru infrastructura de mediu Timi∫oara pentru
Regiunea 5 — Vest

7.

Organismul intermediar pentru Programul opera˛ional sectorial pentru infrastructura de mediu Craiova pentru
Regiunea 4 — Sud-Vest Oltenia

8.

Organismul intermediar pentru Programul opera˛ional sectorial pentru infrastructura de mediu Gala˛i pentru
Regiunea 2 — Sud-Est

III.

Unit„˛i cu finan˛are extern„ ∫i de la bugetul de stat

1.

Unit„˛i de management al proiectului (UMP)

2.

Unit„˛i de implementare a proiectului (UIP)

IV.

Institu˛ii publice finan˛ate din venituri proprii ∫i de la bugetul de stat

1.

Agen˛ia Na˛ional„ pentru Substan˛e ∫i Preparate Chimice Periculoase
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1.

ex

N O T √:
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Num„rul maxim de posturi finan˛ate de la bugetul de stat pentru institu˛iile prev„zute la cap. I ∫i II este
de 3.699, din care un num„r maxim de 249 de posturi pentru aparatul propriu al Agen˛iei Na˛ionale pentru
Protec˛ia Mediului.
2. Unit„˛i care func˛ioneaz„ sub autoritatea Ministerului Mediului ∫i Dezvolt„rii Durabile
Nr.
crt.

1.

Denumirea unit„˛ii

Administra˛ia Na˛ional„ de Meteorologie
3. Unit„˛i care func˛ioneaz„ Ón coordonarea Ministerului Mediului ∫i Dezvolt„rii Durabile

Nr.
crt.

Denumirea unit„˛ii

I.

Unit„˛i finan˛ate din venituri proprii

1.

Institutul Na˛ional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protec˛ia Mediului — ICIM Bucure∫ti

2.

Institutul Na˛ional de Cercetare-Dezvoltare Marin„ îGrigore Antipa“ — I.N.C.D.M. Constan˛a

3.

Institutul Na˛ional de Cercetare-Dezvoltare îDelta Dun„rii“ — I.N.C.D.D.D. Tulcea

4.

Administra˛ia Fondului pentru Mediu

5.

Administra˛ia Na˛ional„ îApele Rom‚ne“
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
AUTORITATEA PENTRU
VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI
Nr. 21 din 25 aprilie 2007

MINISTERUL ECONOMIEI ™I FINANﬁELOR
Nr. 79 din 25 aprilie 2007

ORDIN
privind aprobarea rectific„rii bugetului de venituri ∫i cheltuieli pe anul 2007
al Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului
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Œn temeiul prevederilor art. 1 alin. (3) din Ordonan˛a Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri
∫i cheltuieli ale unit„˛ilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale
administra˛iei publice centrale, precum ∫i a autorit„˛ilor publice centrale, ale 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, ∫i ale art. 9 din Ordonan˛a 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, aprobat„ cu complet„ri prin Legea nr. 360/2004, cu
modific„rile ulterioare, ∫i al prevederilor Hot„r‚rii Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Autorit„˛ii
pentru Valorificarea Activelor Statului, cu modific„rile ulterioare,

ra

tu
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pre∫edintele Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului ∫i ministrul economiei ∫i finan˛elor emit urm„torul ordin:

(2) Contraven˛iei prev„zute la alin. (1) i se aplic„

dispozi˛iile Ordonan˛ei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contraven˛iilor, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri
prin Legea nr. 180/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare.
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Art. 1. — Se aprob„ rectificarea bugetului de venituri ∫i
cheltuieli pe anul 2007 al Autorit„˛ii pentru Valorificarea
Activelor Statului, prev„zut Ón anexele nr. 1 ∫i 2, care fac
parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — Cheltuielile totale aferente veniturilor totale
Ónscrise Ón bugetul de venituri ∫i cheltuieli al Autorit„˛ii
pentru Valorificarea Activelor Statului reprezint„ limite
maxime, care nu pot fi dep„∫ite dec‚t Ón cazuri justificate
∫i numai cu aprobarea Ministerului Economiei ∫i Finan˛elor.
Art. 3. — (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie
contraven˛ie ∫i se sanc˛ioneaz„ cu amend„ de la 1.000 lei
la 5.000 lei.

(3) Contraven˛ia se constat„ ∫i amenda se aplic„ de
c„tre organele de control financiar ale statului, Ómputernicite
potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea
prevederilor prezentului ordin.

Pre∫edintele Autorit„˛ii pentru

Ministrul economiei ∫i finan˛elor,

Valorificarea Activelor Statului,

Varujan Vosganian

Teodor Atanasiu
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*) Anexa nr. 1 este reprodus„ Ón facsimil.

D

BUGETUL DE VENITURI ™I CHELTUIELI

P E A N U L 2007

ANEXA Nr. 1*)
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ANEXA Nr. 2

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI
BUGETUL DE VENITURI ™I CHELTUIELI PE ANUL 2007

Nr.
crt.

500

—

500

Cheltuieli pentru restructurarea ∫i reorganizarea agen˛ilor economici
din sectorul produc˛iei de ap„rare, conform Ordonan˛ei de urgen˛„
a Guvernului nr. 169/2001 privind utilizarea unor sume destinate
restructur„rii ∫i reorganiz„rii agen˛ilor economici din sectorul
produc˛iei de ap„rare, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 380/2002

500

—

500

Excedent (I—II)

—

—

—

393
—
393

—
—
—

393
—
393

fiz
i
el

or

Informa˛ii privind disponibilul, din care:
1. Disponibil la Ónceputul perioadei
2. Disponibil constituit Ón cursul anului 2007
3. Total disponibil la sf‚r∫itul anului (1+2)

Program
rectificat
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III.

Venituri constituite conform Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 169/2001 privind utilizarea unor sume destinate restructur„rii
∫i reorganiz„rii agen˛ilor economici din sectorul produc˛iei de
ap„rare, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 380/2002

an

II.

Influen˛e
(+/-)

Denumire indicatori

rs
o

I.

Aprobat prin
Ordinul nr. 11/1969

ce

— mii lei —
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