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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului îBazine de Ónot“,
realizat prin Compania Na˛ional„ de Investi˛ii îC.N.I.“ — S.A.
Av‚nd Ón vedere prevederile Ordonan˛ei Guvernului nr. 25/2001 privind Ónfiin˛area Companiei Na˛ionale de
Investi˛ii îC.N.I.“ — S.A., aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 117/2002, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare,
Ón temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Se aprob„ Normele metodologice pentru

Compania Na˛ional„ de Investi˛ii îC.N.I.“ — S.A., prev„zute

derularea Programului îBazine de Ónot“, realizat prin

Ón anexa care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
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Contrasemneaz„:
Ministrul dezvolt„rii, lucr„rilor publice ∫i locuin˛elor,
László Borbély
Ministrul internelor ∫i reformei administrative,
Cristian David
Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Varujan Vosganian
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NORME METODOLOGICE
pentru derularea Programului îBazine de Ónot“, realizat prin Compania Na˛ional„ de Investi˛ii îC.N.I.“ — S.A.
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CAPITOLUL I
Prevederi generale

D

es

tin

at

ex

cl

Art. 1. — (1) Programul îBazine de Ónot“ privind
construc˛ia de bazine de Ónot, finalizarea structurilor
Óncepute ∫i reabilitarea bazinelor de Ónot existente se
realizeaz„ prin Compania Na˛ional„ de Investi˛ii îC.N.I.“ —
S.A., societate pe ac˛iuni aflat„ sub autoritatea Ministerului
Dezvolt„rii, Lucr„rilor Publice ∫i Locuin˛elor, Ón conformitate
cu obiectul s„u de activitate ∫i cu atribu˛iile stabilite
conform prevederilor legale Ón vigoare.
(2) Œn sensul prezentelor norme metodologice, expresiile
de mai jos semnific„ dup„ cum urmeaz„:
a) bazine de Ónot — bazine olimpice, bazine de polo ∫i
bazine de Ónot didactic ∫colare;
b) beneficiari — autorit„˛ile administra˛iei publice centrale
∫i autorit„˛ile administra˛iei publice locale.
Art. 2. — (1) Construc˛iile de bazine de Ónot care se
realizeaz„ prin Compania Na˛ional„ de Investi˛ii îC.N.I.“ —
S.A. se amplaseaz„ pe terenuri proprietate privat„ a
statului ori a unit„˛ilor administrativ-teritoriale, cu
respectarea prevederilor legale Ón vigoare.
(2) Terenurile apar˛in‚nd domeniului privat al statului
sau unit„˛ilor administrativ-teritoriale, destinate construc˛iilor
prev„zute la art. 1 alin. (1), se preiau Ón folosin˛„ gratuit„,
potrivit legii, de Compania Na˛ional„ de Investi˛ii îC.N.I.“ —
S.A., pe perioada realiz„rii investi˛iei, pe baz„ de protocol
Óncheiat cu beneficiarii, cu specifica˛ia expres„ c„ terenurile
sunt libere de orice sarcini ∫i c„ nu se afl„ Ón litigiu.

(3) Terenurile pe care se amplaseaz„ bazinele de Ónot
ce se realizeaz„ prin Compania Na˛ional„ de Investi˛ii
îC.N.I.“ — S.A. se viabilizeaz„ de c„tre beneficiari, conform
documentelor urbanistice ∫i Ón corelare cu graficele de
execu˛ie semnate de antreprenorul general, cu respectarea
reglement„rilor Ón vigoare.
CAPITOLUL II
Promovarea investi˛iilor
Art. 3. — Œn baza documenta˛iilor de solicitare motivate
transmise de beneficiari, Compania Na˛ional„ de Investi˛ii
îC.N.I.“ — S.A. Óntocme∫te lista-sintez„ a bazinelor de Ónot
propuse a fi finan˛ate, potrivit prevederilor anexei nr. 1, ∫i o
transmite Ministerului Dezvolt„rii, Lucr„rilor Publice ∫i
Locuin˛elor pentru a fi aprobat„ prin ordin al ministrului
dezvolt„rii, lucr„rilor publice ∫i locuin˛elor. Lista-sintez„
astfel aprobat„ este documentul care va sta la baza
Óntocmirii listei obiectivelor de investi˛ii privind construc˛ia de
bazine de Ónot ∫i a fundament„rii aloca˛iilor bugetare
necesare Ón vederea finan˛„rii acestora, conform
prevederilor legale Ón vigoare.
Art. 4. — (1) Obiectivele de investi˛ii prev„zute la art. 3
sunt preluate ∫i cuprinse Ón lista de investi˛ii a Companiei
Na˛ionale de Investi˛ii îC.N.I.“ — S.A. dup„ avizarea
acestora Ón Consiliul tehnico-economic al Ministerului
Dezvolt„rii, Lucr„rilor Publice ∫i Locuin˛elor.
(2) Indicatorii tehnico-economici aferen˛i obiectivelor de
investi˛ii se aprob„ conform legisla˛iei Ón vigoare.
Art. 5. — (1) Pentru obiectivele de investi˛ii — bazine
de Ónot, construc˛ii noi — propuse a fi finan˛ate anual,
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care Compania Na˛ional„ de Investi˛ii îC.N.I.“ — S.A. o
Ónainteaz„ direc˛iei coordonatoare din cadrul Ministerului
Dezvolt„rii, Lucr„rilor Publice ∫i Locuin˛elor Ón vederea
supunerii spre aprobare ordonatorului principal de credite.
(2) Compania Na˛ional„ de Investi˛ii îC.N.I.“ — S.A.
comunic„ beneficiarilor obiectivul/obiectivele de investi˛ii
care urmeaz„ a fi finan˛ate Ón anul Ón curs ∫i solicit„
transmiterea terenurilor de construc˛ie aferente ∫i a
imobilelor — structuri Óncepute/bazine de Ónot existente,
acolo unde este cazul, conform protocoalelor Óncheiate Ón
condi˛iile art. 5.
Art. 7. — Compania Na˛ional„ de Investi˛ii îC.N.I.“ —
S.A. declan∫eaz„ procedurile de atribuire a contractelor de
prest„ri de servicii, de execu˛ie de lucr„ri, Ón conformitate
cu prevederile legale Ón vigoare.
Art. 8. — Compania Na˛ional„ de Investi˛ii îC.N.I.“ —
S.A. va comunica Ministerului Dezvolt„rii, Lucr„rilor Publice
∫i Locuin˛elor — Direc˛ia economic„ ∫i financiar„ num„rul
de cont deschis la Trezoreria Municipiului Bucure∫ti, Ón
vederea vir„rii aloca˛iilor de la bugetul de stat pentru
finan˛area construc˛iei de bazine de Ónot.
Art. 9. — (1) Compania Na˛ional„ de Investi˛ii îC.N.I.“ —
S.A. asigur„ urm„rirea ∫i supravegherea tehnic„ a
lucr„rilor, recep˛ia la terminarea lucr„rilor de construc˛iimontaj, conform graficului anex„ la contractul de execu˛ie
de lucr„ri, ∫i punerea Ón func˛iune a obiectivelor de
investi˛ii, particip„ Ómpreun„ cu reprezentan˛ii beneficiarilor
la recep˛ia final„ la expirarea perioadei de garan˛ie.
(2) Supravegherea tehnico-economic„ a lucr„rilor de
construc˛ii se realizeaz„ de Compania Na˛ional„ de
Investi˛ii îC.N.I.“ — S.A. prin personal atestat.
(3) Decontarea lucr„rilor se face pe stadii fizice pe baza
situa˛iilor de lucr„ri prezentate de operatorul economic care
realizeaz„ investi˛ia Ón condi˛iile legii, confirmat„ Ón scris de
c„tre Compania Na˛ional„ de Investi˛ii îC.N.I.“ — S.A.
Art. 10. — Finan˛area construc˛iei de bazine de Ónot se
efectueaz„ conform dispozi˛iilor prezentului capitol, Ón
condi˛iile legii.
Art. 11. — (1) Dup„ efectuarea recep˛iei la terminarea
lucr„rilor Compania Na˛ional„ de Investi˛ii îC.N.I.“ — S.A.
va preda beneficiarului, pe baz„ de protocol, conform
modelului din anexa nr. 6, terenul ∫i obiectivul de investi˛ii
realizat, cu respectarea prevederilor legale Ón vigoare.
(2) Modelul declara˛iei pe propria r„spundere referitoare
la faptul c„ terenul este liber de orice sarcini ∫i c„ nu se
afl„ Ón litigiu este prev„zut Ón anexa nr. 5.
(3) Protocolul prev„zut Ón anexa nr. 6 cuprinde Ón mod
expres obligativitatea transmiterii cu titlu gratuit a
obiectivelor de investi˛ii c„tre beneficiar.
Art. 12. — Anexele nr. 1—6 fac parte integrant„ din
prezentele norme metodologice.
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Compania Na˛ional„ de Investi˛ii îC.N.I.“ — S.A. preia de
la beneficiari pe durata de realizare a investi˛iei, potrivit
legii, terenurile aferente construc˛iilor, conform protocolului
prev„zut Ón anexa nr. 2. Terenurile sunt preluate, dup„
aprobarea listei obiectivelor de investi˛ii privind construc˛ia
de bazine de Ónot de c„tre Ministerul Dezvolt„rii, Lucr„rilor
Publice ∫i Locuin˛elor ∫i dup„ ob˛inerea surselor de
finan˛are, Ón condi˛iile legii.
(2) Protocolul prev„zut Ón anexa nr. 2 cuprinde Ón mod
explicit ∫i imperativ obligativitatea beneficiarului de a
asigura Ón condi˛iile legii suprafe˛ele de teren necesare
pentru depozitare ∫i pentru organizarea ∫antierului, precum
∫i racordurile pentru utilit„˛i (ap„, gaz, energie, canalizare
etc.), aferente construc˛iei, p‚n„ la limita amplasamentului
∫antierului, conform graficului de execu˛ie anex„ la
contractul de execu˛ie a lucr„rilor.
(3) Pentru obiectivele de investi˛ii referitoare la
finalizarea unor structuri Óncepute, precum ∫i la reabilitarea
bazinelor de Ónot existente beneficiarii vor Óntocmi fi∫a de
evaluare a obiectivului conform modelului prev„zut Ón
anexa nr. 3, care va fi transmis„ Companiei Na˛ionale de
Investi˛ii îC.N.I.“ — S.A.
(4) Pentru obiectivele de investi˛ii referitoare la
finalizarea unor structuri Óncepute, precum ∫i la reabilitarea
bazinelor de Ónot existente, propuse a se finan˛a prin
Compania Na˛ional„ de Investi˛ii îC.N.I.“ — S.A., acestea
sunt preluate, Ón folosin˛„ gratuit„, pe durata de realizare a
investi˛iei, odat„ cu terenurile aferente, Ón condi˛iile legii,
pe baz„ de protocol, conform modelului prev„zut Ón anexa
nr. 4.
(5) Beneficiarii obiectivelor de investi˛ii structuri Óncepute
r„spund de punerea la dispozi˛ia Companiei Na˛ionale de
Investi˛ii îC.N.I.“ — S.A. a devizului general actualizat, cu
men˛ionarea tuturor decont„rilor efectuate p‚n„ la data
pred„rii-prelu„rii de c„tre aceasta.
(6) Beneficiarii obiectivelor de investi˛ii au obliga˛ia de a
pune la dispozi˛ia Companiei Na˛ionale de Investi˛ii
îC.N.I.“ — S.A. autoriza˛ia de construire, necesar„
demar„rii lucr„rilor.
(7) Pentru obiectivele de investi˛ii structuri Óncepute,
valorile lucr„rilor r„mase de executat stabilite pe baza
proiectelor tehnice, a detaliilor de execu˛ie ∫i a caietelor de
sarcini sunt incluse Ón devizul general actualizat al
obiectivului de investi˛ii.

D
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CAPITOLUL III
Derularea finan˛„rii ∫i realiz„rii investi˛iilor
Art. 6. — (1) Pentru asigurarea optim„ a finan˛„rii,
Compania Na˛ional„ de Investi˛ii îC.N.I.“ — S.A. Óntocme∫te
lista obiectivelor de investi˛ii, care sunt defalcate pe surse
de finan˛are, e∫alonate pe fiecare obiectiv Ón parte, list„ pe

ANEXA Nr. 1
la normele metodologice
L I S T A - S I N T E Z √*)

a bazinelor de Ónot propuse a fi finan˛ate Ón anul ......
Nr.
crt.

Jude˛ul

Localitatea

Amplasamentul

Observa˛ii

*) Lista-sintez„ se va Óntocmi de c„tre Compania Na˛ional„ de Investi˛ii îC.N.I.“ — S.A. ∫i va fi transmis„ la Ministerul Dezvolt„rii, Lucr„rilor
Publice ∫i Locuin˛elor pentru a fi aprobat„ prin ordin al ministrului dezvolt„rii, lucr„rilor publice ∫i locuin˛elor.
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ANEXA Nr. 2
la normele metodologice

Beneficiar
............................................
............................................
Nr. ............./...............

Compania Na˛ional„ de Investi˛ii îC.N.I.“ — S.A.
Nr. ...../.....

PROTOCOL

Óncheiat ast„zi .........................................
1. Beneficiarul ...., cu sediul Ón ....., reprezentat prin ...., Ón calitate de pred„tor, ∫i Compania Na˛ional„ de
Investi˛ii îC.N.I.“ — S.A., cu sediul Ón municipiul Bucure∫ti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Ón calitate de primitor,
Ón baza Hot„r‚rii ..... nr. ..../...., am procedat la predarea-primirea unui num„r de .... amplasamente, Ón suprafa˛„
total„ de ..... m2, identificate potrivit C„r˛ii funciare nr. ...., nr. topo ..., dup„ cum urmeaz„:
Nr.
crt.

Suprafa˛a
(m2)

Categoria de folosin˛„

an

el

or

fiz
i

ce

Amplasamentul
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2. Terenul ce se pred„ Companiei Na˛ionale de Investi˛ii îC.N.I.“ — S.A. este destinat construirii de bazine de
Ónot ∫i se d„ Ón folosin˛„ gratuit„ pe durata realiz„rii construc˛iilor.
3. (Beneficiarul) .... se oblig„ s„ asigure suprafe˛ele de teren necesare pentru depozitare ∫i pentru organizarea
∫antierului, precum ∫i racordurile pentru utilit„˛i (ap„, gaz, energie, canalizare etc.), aferente construc˛iei, p‚n„ la limita
amplasamentului ∫antierului, conform graficului de execu˛ie anex„ la contractul de execu˛ie a lucr„rilor.
4. Terenul identificat la pct. 1 face parte din domeniul privat al statului/unit„˛ii administrativ-teritoriale, fiind
administrat de ...., ∫i este liber de orice sarcini.
Prezentul protocol a fost Óncheiat Ón dou„ exemplare cu valoare juridic„ egal„, c‚te un exemplar pentru fiecare
parte.
Am predat
Beneficiar,
...............................................................
Conduc„torul unit„˛ii,
...............................................................

us

iv

in

Am primit
Compania Na˛ional„ de Investi˛ii îC.N.I.“ — S.A.

at

ex

cl

Director general,
.......................................................

es

tin

ANEXA Nr. 3
la normele metodologice

D

Beneficiar ...................................................
CF nr. ........................................................
Nr. topo ....................................................
A. Schi˛a bunului imobil
B. Descrierea stadiului fizic/valoric al lucr„rilor de executat
FI™A DE EVALUARE

a obiectivului din ..........................., str. ............................ nr. .................
Valoare
Nr.
total„
crt. aprobat„
ini˛ial
0

1

Valoarea
lucr„rilor
executate

Valoarea
restului
de executat,
neactualizat„

Indice de
actualizare

Valoarea
restului
de executat,
actualizat„

Lucr„ri
de
expertiz„
(valoric)

2

3

4

5=3x4

6

Valoarea
Data
Autoriza˛ia
Suprafa˛a
total„ a
Óntreruperii
de
construc˛iei (m2)
obiectivului lucr„rilor construc˛ie desf„∫urat„/ Proiectant Executant Observa˛ii
de investi˛ie
construit„
7=2+5

8

9

10

11

12

Œntocmit (proiectant),
..........................................................
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ANEXA Nr. 4
la normele metodologice

Beneficiar
.........................
.........................

Compania Na˛ional„ de Investi˛ii
îC.N.I.“ — S.A.
Nr. ......./...........
PROTOCOL

Óncheiat ast„zi ................

an

el

or

fiz
i

ce

1. Beneficiarul ........................., cu sediul Ón ............., reprezentat prin .............., Ón calitate de pred„tor, ∫i
Compania Na˛ional„ de Investi˛ii îC.N.I.“ — S.A., cu sediul Ón municipiul Bucure∫ti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1,
Ón calitate de primitor, Ón baza Hot„r‚rii ............ nr. ......./..........., am procedat la predarea-primirea imobilului ................ din
str. .......... nr. ...., localitatea ............., jude˛ul ............, ∫i a terenului aferent, Ón suprafa˛„ de ............, Ón scopul
finaliz„rii/reabilit„rii imobilului.
2. Imobilul se pred„ Companiei Na˛ionale de Investi˛ii îC.N.I.“ — S.A. Ón folosin˛„ gratuit„ pe durata realiz„rii
construc˛iilor.
3. (Beneficiarul) ......................... se oblig„ s„ asigure suprafe˛ele de teren necesare pentru depozitare ∫i pentru
organizarea ∫antierului, precum ∫i racordurile pentru utilit„˛i (ap„, gaz, energie, canalizare etc.), aferente imobilului conform
graficului de execu˛ie anex„ la contractul de execu˛ie a lucr„rilor.
4. Imobilul identificat la pct. 1 face parte din domeniul privat al statului/unit„˛ii administrativ-teritoriale, fiind
administrat de ................, ∫i este liber de orice sarcini.
Prezentul protocol a fost Óncheiat Ón dou„ exemplare de valoare juridic„ egal„, c‚te un exemplar pentru
fiecare parte.
Am primit
Compania Na˛ional„ de Investi˛ii îC.N.I.“ — S.A.
Director general,
.......................................

ra

tu

ite

a

pe

rs
o

Am predat
Beneficiar,
........................................
Conduc„torul unit„˛ii,
.........................................

rm

ăr

ii
g

ANEXA Nr. 5
la normele metodologice

in

fo

DECLARAﬁIE PE PROPRIA R√SPUNDERE

ex

cl

us

iv

Beneficiarul ........................., cu sediul Ón ................., reprezentat prin ..............., declar pe propria r„spundere, sub
sanc˛iunile aplicate faptei de fals Ón acte publice, c„ terenul situat Ón ............., predat c„tre Compania Na˛ional„ de
Investi˛ii îC.N.I.“ — S.A., este liber de orice sarcini ∫i nu se afl„ Ón litigiu.

tin

at

Data complet„rii ...............................................

es

Declarant,
.................

D

(semn„tur„ autorizat„)
ANEXA Nr. 6
la normele metodologice

Compania Na˛ional„ de Investi˛ii îC.N.I.“ — S.A.

Beneficiarul
.......................................
Nr. ............../........

Nr. ................/..............
PROTOCOL

Óncheiat ast„zi ................
1. Compania Na˛ional„ de Investi˛ii îC.N.I.“ — S.A., cu sediul Ón ...............................................................,
reprezentat„ prin ............................................................., Ón calitate de pred„tor,
∫i
2. beneficiarul .................., reprezentat prin ......................, Ón calitate de primitor, Ón conformitate cu prevederile
Ordonan˛ei Guvernului nr. 25/2001 privind Ónfiin˛area Companiei Na˛ionale de Investi˛ii îC.N.I.“ — S.A., aprobat„ cu
modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 117/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i ale Normelor metodologice
pentru derularea Programului îBazine de Ónot“ prin Compania Na˛ional„ de Investi˛ii îC.N.I.“ — S.A., am procedat la
predarea-primirea imobilului situat Ón ............, compus din bazin de Ónot, Ón cadrul ....................., ∫i a terenului Ón suprafa˛„
de ....... m2, aferent construc˛iei.
Compania Na˛ional„ de Investi˛ii îC.N.I.“ — S.A. transmite Ón mod gratuit imobilul ∫i terenul aferent construc˛iei
bazin de Ónot ....................................................................
(se men˛ioneaz„ beneficiarul)
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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Noul beneficiar nu poate schimba destina˛ia investi˛iei, ∫i anume bazin de Ónot.
Beneficiarul .............. se angajeaz„ s„ Óntre˛in„ imobilul bazin de Ónot pe perioada de func˛ionare.
Prezentul protocol s-a Óncheiat ca urmare a Procesului-verbal de recep˛ie la terminarea lucr„rilor nr. ...........
din .......... ∫i anuleaz„ orice documente Óncheiate anterior Óntre p„r˛i.
Odat„ cu predarea-primirea efectuat„ pentru imobilul sus-men˛ionat s-a predat beneficiarului ..................... ∫i
cartea tehnic„ a construc˛iei.
Prezentul protocol de predare-primire, Ón conformitate cu legisla˛ia Ón vigoare, a fost Óncheiat Ón 4 exemplare cu
valoare juridic„ egal„, c‚te dou„ exemplare pentru fiecare parte.
Am predat
Compania Na˛ional„ de Investi˛ii îC.N.I.“ — S.A.

Am primit
Beneficiar,
........................................
Conduc„torul unit„˛ii,
............................................

Director general,
........................

GUVERNUL ROM¬NIEI

an

el

or

fiz
i

ce

HOT√R¬RE
privind transmiterea unui imobil aflat Ón domeniul public al statului din administrarea
Ministerului Ap„r„rii Ón administrarea Ministerului S„n„t„˛ii Publice, pentru construirea
Spitalului Regional de Urgen˛„ Constan˛a

pe

rs
o

Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 12 alin. (1) ∫i (2) din Legea nr. 213/1998
privind proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,

ii
g

ra

Ón domeniul public al statului, av‚nd datele de

S„n„t„˛ii Publice, pentru construirea Spitalului Regional
de Urgen˛„ Constan˛a.
Art. 2. — Predarea-primirea imobilului transmis
potrivit art. 1 se face pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre
p„r˛ile interesate, Ón termen de 60 de zile de la data
intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri.

tu

Art. 1. — Se aprob„ transmiterea unui imobil aflat

ite

a

Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.

ăr

identificare prev„zute Ón anexa care face parte

rm

integrant„ din prezenta hot„r‚re, din administrarea

iv

in

fo

Ministerului Ap„r„rii Ón administrarea Ministerului

PRIM-MINISTRU

D

es

tin

at

ex

cl

us

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul ap„r„rii,
Teodor Viorel Mele∫canu
Ministrul s„n„t„˛ii publice,
Gheorghe Eugen Nicol„escu
Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Varujan Vosganian

Bucure∫ti, 9 mai 2007.
Nr. 427.
ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

ale unui imobil aflat Ón domeniul public al statului, care se transmite din administrarea Ministerului Ap„r„rii Ón
administrarea Ministerului S„n„t„˛ii Publice, pentru construirea Spitalului Regional de Urgen˛„ Constan˛a
Locul unde este
situat imobilul
care se transmite

Persoana juridic„
de la care se
transmite imobilul

Str. Viilor nr. 1,
municipiul
Constan˛a,
jude˛ul
Constan˛a

Statul rom‚n,
Ministerul Ap„r„rii

Persoana juridic„
la care se
transmite imobilul

Statul rom‚n,
Ministerul S„n„t„˛ii
Publice

Codul de clasificare
din inventarul bunurilor
aflate Ón administrarea
Ministerului Ap„r„rii,
care alc„tuiesc domeniul
public al statului

— imobil 1570
— cod 8.29.09
— nr. M.F. 107076

Caracteristicile tehnice ale imobilului

— suprafa˛a construit„ = 7.392 m2
— suprafa˛a desf„∫urat„ = 7.612 m2
— Suprafa˛a total„ a terenului, inclusiv
construc˛iile = 10,9524 ha

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind acordarea unor ajutoare de urgen˛„
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Se aprob„ acordarea unor ajutoare de
urgen˛„ Ón valoare total„ de 117.000 lei, din care creditele
bugetare aprobate cu aceast„ destina˛ie Ón bugetul
Ministerului Muncii, Familiei ∫i Egalit„˛ii de ™anse pe anul

2007, familiilor ∫i persoanelor singure prev„zute Ón anexa
care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re, pentru
refacerea locuin˛elor distruse de inunda˛ii, intemperii,
alunec„ri de teren ∫i incendii.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

rs
o

an

el

or

fiz
i

ce

Contrasemneaz„:
p. Ministrul muncii, familiei ∫i egalit„˛ii de ∫anse,
Valer Bindea,
secretar de stat
Ministrul internelor ∫i reformei administrative,
Cristian David
Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Varujan Vosganian

ite

a

pe

Bucure∫ti, 16 mai 2007.
Nr. 437.

Numele ∫i prenumele

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Apostol D. Ioan
Scurtu Roza
Toma Dumitru
Murariu Ilie
Floare∫ Tudori˛a
Sucilea Vasile

7.
8.

Vasilca Cornelia
Vr„sma∫ Ioan

9.

Buraga Nicoleta

Adresa

Jude˛ul

rm

ăr

Nr.
crt.

ii
g

ra

tu

ANEX√

Bac„u
Bac„u
Bac„u
Bac„u
Bac„u
Bistri˛a-N„s„ud

2.500
2.500
4.000
5.000
2.000
1.000

Bistri˛a-N„s„ud
Bistri˛a-N„s„ud

7.000
2.000

Bistri˛a-N„s„ud

5.000

Bistri˛a-N„s„ud

1.000

Boto∫ani
Buz„u
Buz„u
Constan˛a
D‚mbovi˛a
Dolj
Giurgiu
Giurgiu
Giurgiu
Giurgiu
Giurgiu
Giurgiu
Giurgiu

2.000
2.500
4.000
1.500
1.000
1.000
1.500
800
1.000
1.500
600
2.000
3.000

10.

Moi∫ean Gheorghe

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Ciobanu Ecaterina
Barang„ Gheorghe
Gavril„ Vili
Dinu Tatiana
Negrea Niculae
Cioroianu Oprea
Deliu Ecaterina
Gheondea Florian
Velicu Adriana
Stavre Elena
Oprea Marioara
F„rÓmi˛„ Ilie
Petre Ion

D

es

tin

at

ex

cl

us

iv

in

fo

Com. Ungureni, f„r„ nr. cas„
Sl„nic Moldova, str. Arie∫ului nr. 1
Com. Colone∫ti, f„r„ nr. cas„
Moine∫ti, str. Mihai Eminescu nr. 44
Bac„u, str. Mihai Eminescu, nr. 4, sc. A ap.7
Com. Prundu B‚rg„ului, sat Prundu B‚rg„ului,
str. Brujeni, nr. 1216
Com. Maieru, sat Maieru, str. Valea Caselor, nr. 696
Com. Prundu B‚rg„ului, sat Prundu B‚rg„ului,
str. Valea Ciorii, nr. 243
Com. Prundu B‚rg„ului, sat Prundu B‚rg„ului,
str. Secu, nr. 874
Com. Prundu B‚rg„ului, sat Prundu B‚rg„ului,
str. Bistriciori, nr. 350
Com. Corl„teni, sat Carasa, f„r„ nr. cas„
Mun. Buz„u, Str. Prosperit„˛ii, nr. 7
Com. Valea Salciei, Sat Valea Salciei, nr. 114
Medgidia, str. Poporului nr. 2, bl. Baraca Ciment, ap. 2
Com. Bezdead, sat Bezdead, nr. 994
Com. B‚rca, str. ™tefan cel Mare nr. 24
Com. Prundu nr. 123
Giurgiu, str. Pietrelor nr. 13
Com. Oinacu, sat Brani∫tea nr. 15
Com. Toporu nr. 65
Giurgiu, str. Aurel Vlaicu nr. 10
Com. Crevedia Mare, sat Dealu nr. 11
Com. Hotarele nr. 36

Suma
acordat„
— lei —

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

8

Giurgiu
Ialomi˛a
Ialomi˛a
Ia∫i

7.000
300
1.500
7.000

Or. Voluntari, str.
Or. Voluntari, str.
Or. Voluntari, str.
Or. Voluntari, str.
Or. Voluntari, str.
Com. Mogo∫oaia,

Ilfov
Ilfov
Ilfov
Ilfov
Ilfov
Ilfov

2.000
2.000
1.000
1.000
2.000
2.000

Neam˛
Vaslui

2.500
5.500

Pompiliu ™tefu nr. 60A
Gheorghe Doja nr. 88
Cap. Mu∫at nr. 26
Cap. Mu∫at nr. 28
Cap. Mu∫at nr. 28 A
Intr. Parcului nr. 3

or
el

Vaslui, str. Doamna Oltea nr. 22
Com. Danicei, sat Cire∫u nr. 10
Com. F‚rt„˛e∫ti, sat Af‚nata nr. 78
Com. F‚rt„˛e∫ti, sat Af‚nata nr. 80
Com. F‚rt„˛e∫ti, sat Af‚nata nr. 82
Com. F‚rt„˛e∫ti, sat Af‚nata nr. 84
Com. R„coasa, sat M„r„∫ti, f„r„ nr. cas„
str. Cpt.Valer Dumitrescu nr. 140, sector 2

fiz
i

ce

Com. Hangu, sat Groz„ve∫ti, f„r„ nr. cas„
Com. Lipov„˛, sat Lipov„˛, f„r„ nr. cas„

an

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Suma
acordat„
— lei —

Com. Oinacu, sat Comasca nr. 95
Com. Bucu, str. 1 Decembrie nr. 42
Or. Amara, str. N. B„lcescu nr. 110
Com. Grajduri, sat C„rbunari, f„r„ nr. cas„

rs
o

34.
35.

Jude˛ul

pe

28.
29.
30.
31.
32.
33.

Marcu Paul
Grozea Ionel
Chiri˛„ ™tefan
A∫tefanei Vasile ∫i
Doina
Velicu Marcela
Dumitru Olga
Ioan Gheorghe
Ioni˛„ Stelic„
Sic„ T„nase
Burcea Florica
Constantina
M‚ndru Gr. Vasile
Budeanu Marius
Constantin
Popa Constantin
Popescu Vasile
Stancu Pavel
Mateescu Victoria
Vlad Maria
Cri∫u Gheorghe
Chiuchiu Maricica
Vasile Mircea

Adresa

a

24.
25.
26.
27.

Nume ∫i prenume

ite

Nr.
crt.
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3.000
2.000
700
700
700
700
1.000
20.000
117.000

ii
g

ra

tu

TOTAL:

Vaslui
V‚lcea
V‚lcea
V‚lcea
V‚lcea
V‚lcea
Vrancea
Bucure∫ti

rm

ăr

GUVERNUL ROM¬NIEI

cl

us

iv

in

fo

HOT√R¬RE
privind transmiterea unei p„r˛i dintr-un imobil din domeniul public al statului ∫i din administrarea
Ministerului Internelor ∫i Reformei Administrative Ón domeniul public al jude˛ului Bihor
∫i Ón administrarea Consiliului Jude˛ean Bihor

tin

at

ex

Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 9 alin. (1) ∫i al art. 12 alin. (1) ∫i (2) din Legea
nr. 213/1998 privind proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,

es

Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.

D

Art. 1. — Se aprob„ transmiterea unei p„r˛i dintr-un
imobil situat Ón municipiul Oradea, Calea Aradului nr. 2,
jude˛ul Bihor, av‚nd datele de identificare prev„zute Ón
anexa care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re, din
domeniul public al statului ∫i din administrarea Ministerului
Internelor ∫i Reformei Administrative Ón domeniul public al
jude˛ului Bihor ∫i Ón administrarea Consiliului Jude˛ean
Bihor, Ón vederea realiz„rii unui spital jude˛ean de urgen˛„.

Art. 2. — Cheltuielile necesare Ómprejmuirii pe noua linie
de imobil, mut„rii dispozitivului de combustibil ∫i cele pentru
iluminat perimetric vor fi asigurate din bugetul propriu al
jude˛ului Bihor.
Art. 3. — Predarea-preluarea p„r˛ii din imobil transmise
potrivit art. 1 se face pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre
p„r˛ile interesate Ón termen de 30 de zile de la data intr„rii
Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul internelor ∫i reformei administrative,
Cristian David
Ministrul s„n„t„˛ii publice,
Gheorghe Eugen Nicol„escu
Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Varujan Vosganian
Bucure∫ti, 16 mai 2007.
Nr. 442.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a p„r˛ii de imobil care se transmite din domeniul public al statului ∫i din administrarea Ministerului Internelor ∫i
Reformei Administrative Ón domeniul public al jude˛ului Bihor ∫i Ón administrarea Consiliului Jude˛ean Bihor
Persoana juridic„
la care
se transmit
imobilele

Num„rul atribuit
de Ministerul
Finan˛elor Publice
conform Hot„r‚rii
Guvernului
nr. 1.705/2006

Caracteristicile
imobilelor

Pavilion 49-181-9 — Depozit CL
Suprafa˛a construit„ = 67 m2
Suprafa˛a desf„∫urat„ = 67 m2

34.318
(par˛ial)

Pavilion 49-181-22 — Depozit alimente
Suprafa˛a construit„ = 335 m2
Suprafa˛a desf„∫urat„ = 335 m2

34.318
(par˛ial)

Pavilion 49-181-27 — Ateliere auto
Suprafa˛a construit„ = 134 m2
Suprafa˛a desf„∫urat„ = 134 m2

34.318
(par˛ial)

Pavilion 49-181-28 — Depozit
Suprafa˛a construit„ = 532 m2
Suprafa˛a desf„∫urat„ = 532 m2

34.318
(par˛ial)

Pavilion 49-181-29 — Ateliere
Suprafa˛a construit„ = 456 m2
Suprafa˛a desf„∫urat„ = 456 m2

34.318
(par˛ial)

ite

a

pe

rs
o

el

or

fiz
i

ce

Persoana juridic„
de la care
se transmit
imobilele

an

Denumirea
∫i locul unde
sunt situate
imobilele

34.318
(par˛ial)

Pavilion 49-181-32 — Magazii — Depozite
Suprafa˛a construit„ = 213 m2
Suprafa˛a desf„∫urat„ = 213 m2

34.318
(par˛ial)

Pavilion 49-181-39 — Barac„ metalic„
Suprafa˛a construit„ = 320 m2
Suprafa˛a desf„∫urat„ = 320 m2

34.318
(par˛ial)

Pavilion 49-181-40 — Barac„ metalic„
Suprafa˛a construit„ = 216 m2
Suprafa˛a desf„∫urat„ = 216 m2

34.318
(par˛ial)

Pavilion 49-181-41 — Depozit
Suprafa˛a construit„ = 144 m2
Suprafa˛a desf„∫urat„ = 144 m2

34.318
(par˛ial)

Pavilion 49-181-42 — Depozit — Magazii
Suprafa˛a construit„ = 79 m2
Suprafa˛a desf„∫urat„ = 79 m2

34.318
(par˛ial)

Pavilion 49-181-48 — ™opron
Suprafa˛a construit„ = 84 m2
Suprafa˛a desf„∫urat„ = 84 m2

34.318
(par˛ial)

Pavilion 49-181-54 — Remiz„ PSI
Suprafa˛a construit„ = 24 m2
Suprafa˛a desf„∫urat„ = 24 m2

34.318
(par˛ial)

Pavilion 49-181-59 — Atelier mecanic
Suprafa˛a construit„ = 216 m2
Suprafa˛a desf„∫urat„ = 400 m2

34.318
(par˛ial)

Domeniul public al
jude˛ului Bihor
∫i Ón administrarea
Consiliului Jude˛ean
Bihor

us

iv

in

fo

rm

ăr

ii
g

Domeniul public
al statului ∫i din
administrarea
Ministerului
Internelor
∫i Reformei
Administrative

D

es

tin

at

ex

cl

Municipiul Oradea,
Calea Aradului
nr. 2,
jude˛ul Bihor

ra

tu

Pavilion 49-181-30 — Ateliere
Suprafa˛a construit„ = 315 m2
Suprafa˛a desf„∫urat„ = 315 m2

Suprafa˛a terenului aferent celor
14 imobile = 11.817 m2
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea Ónt‚lnirii Grupului de lucru
pentru produsele de protec˛ie a plantelor al Organiza˛iei Europene ∫i Mediteraneene
pentru Protec˛ia Plantelor
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 4 alin. (5) din Ordonan˛a Guvernului
nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorit„˛ile administra˛iei publice ∫i institu˛iile publice,
aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 247/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ cheltuielile ocazionate de
organizarea Ónt‚lnirii Grupului de lucru pentru produsele de
a

plantelor

al

Organiza˛iei

Europene

∫i

Mediteraneene pentru Protec˛ia Plantelor, la Bucure∫ti,

Ón

ce

perioada 22—24 mai 2007, Ón sum„ de 11.735,5 lei.

fiz
i

protec˛ie

Art. 2. — (1) Finan˛area cheltuielilor pentru organizarea
∫i desf„∫urarea ac˛iunii prev„zute la art. 1 se suport„ din
bugetul aprobat Ministerului Agriculturii ∫i Dezvolt„rii Rurale
pe anul 2007.
(2) Devizul estimativ al ac˛iunii este prev„zut Ón anexa
care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.

PRIM-MINISTRU
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Contrasemneaz„:
Ministrul agriculturii ∫i dezvolt„rii rurale,
Decebal Traian Reme∫
p. Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu,
secretar de stat
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Bucure∫ti, 16 mai 2007.
Nr. 443.
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ANEX√

DEVIZ ESTIMATIV

cl
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in

fo

privind cheltuielile ocazionate de organizarea Ónt‚lnirii Grupului de lucru
pentru produsele de protec˛ie a plantelor al Organiza˛iei Europene ∫i Mediteraneene
pentru Protec˛ia Plantelor, Bucure∫ti, 22—24 mai 2007
Nr.
crt.

ex

Suma
— lei—

at

tin

es

2.
3.

Cheltuielile pentru masa festiv„, cheltuieli pentru trata˛ii pe timpul
Ónt‚lnirii grupului de lucru (25 de persoane x 3 zile)
Cheltuieli cu organizarea vizitei tehnice (25 de persoane)
Cheltuieli neprev„zute

D

1.

Obiectul/Specificarea cheltuielilor

7.080,5
3.655
1.000
11.735,5

T O T A L:

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investi˛ii
îVariant„ de ocolire a Municipiului Ia∫i — Etapa I — Varianta Sud“
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investi˛ii îVariant„ de ocolire a Municipiului

Ia∫i — Etapa I — Varianta Sud“, jude˛ul Ia∫i, prev„zu˛i Ón
anexa*) care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.

*) Anexa nu se public„, fiind clasificat„ potrivit legii.
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Art. 2. — Finan˛area obiectivului de investi˛ii
prev„zut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin
bugetul Ministerului Transporturilor, Ón limita sumelor
aprobate anual cu aceast„ destina˛ie, conform

11

programului de investi˛ii publice aprobat potrivit legii.
Art. 3. — Ministerul Transporturilor r„spunde de
modul de utilizare a sumei prev„zute la art. 1, Ón
conformitate cu prevederile legale Ón vigoare.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul transporturilor,
Septimiu Buza∫u,
secretar de stat
Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Varujan Vosganian
Bucure∫ti, 16 mai 2007.
Nr. 444.
GUVERNUL ROM¬NIEI
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HOT√R¬RE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investi˛ii
îVariant„ de ocolire Suceava“

rs
o

an

Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare,

pe

Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.

tu

ite

a

Ministerului Transporturilor, Ón limita sumelor aprobate anual
cu aceast„ destina˛ie, conform programului de investi˛ii
publice aprobat potrivit legii.
Art. 3. — Ministerul Transporturilor r„spunde de modul
de utilizare a sumei prev„zute la art. 1, Ón conformitate cu
prevederile legale Ón vigoare.

rm
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Art. 1. — Se aprob„ indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investi˛ii îVariant„ de ocolire Suceava“,
jude˛ul Suceava, prev„zu˛i Ón anexa*) care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — Finan˛area obiectivului de investi˛ii prev„zut la
art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul

fo

PRIM-MINISTRU
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C√LIN POPESCU-T√RICEANU
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Contrasemneaz„:
p. Ministrul transporturilor,
Septimiu Buza∫u,
secretar de stat
Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Varujan Vosganian

D

Bucure∫ti, 16 mai 2007.
Nr. 445.

*) Anexa nu se public„, fiind clasificat„ potrivit legii.

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 2007,
pentru Agen˛ia Na˛ional„ pentru Sport
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, precum ∫i al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2007
nr. 486/2006, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului Cancelariei
Primului-Ministru, pentru Agen˛ia Na˛ional„ pentru Sport, cu
suma de 700 mii lei, din Fondul de rezerv„ bugetar„ la

dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul
2007, la capitolul 67.01 îCultur„, recreere ∫i religie“, titlul
îAlte cheltuieli“, Ón vederea finan˛„rii cheltuielilor de

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

12

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 339/18.V.2007

organizare ∫i desf„∫urare a Campionatului european de
baschet junioare, ce se va desf„∫ura la Timi∫oara Ón
perioada 26 iunie—9 iulie 2007.
Art. 2. — Ministerul Economiei ∫i Finan˛elor este
autorizat s„ introduc„, la propunerea ordonatorului principal
de credite, modific„rile corespunz„toare Ón structura
bugetului de stat ∫i Ón volumul ∫i structura bugetului
Cancelariei Primului-Ministru pe anul 2007.

Art. 3. — Cu sumele r„mase neutilizate p‚n„ la data
de 30 septembrie 2007, 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 2007.
Art. 4. — Agen˛ia Na˛ional„ pentru Sport r„spunde de
modul de utilizare a sumei alocate potrivit prezentei
hot„r‚ri, Ón conformitate cu prevederile legale.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

fiz
i

ce

Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu
Pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale pentru Sport,
Octavian Ioan Atanase Bellu
Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Varujan Vosganian
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Bucure∫ti, 16 mai 2007.
Nr. 458.
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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 2007,
pentru Agen˛ia Na˛ional„ pentru Sport

iv
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fo

rm

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, precum ∫i al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2007
nr. 486/2006, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,

ex

cl

us

Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
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tin
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Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului Cancelariei
Primului-Ministru, pentru Agen˛ia Na˛ional„ pentru Sport, cu
suma de 120 mii lei, din Fondul de rezerv„ bugetar„ la
dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul
2007, la capitolul 67.01 îCultur„, recreere ∫i religie“, titlul
îAlte cheltuieli“, Ón vederea finan˛„rii cheltuielilor de
participare a echipei na˛ionale de polo seniori Ón Liga
mondial„ de seniori ce se va desf„∫ura Ón Ungaria ∫i Ón
Liga mondial„ de seniori ce se va desf„∫ura Ón Spania.
Art. 2. — Ministerul Economiei ∫i Finan˛elor este
autorizat s„ introduc„, la propunerea ordonatorului principal

de credite, modific„rile corespunz„toare Ón structura
bugetului de stat ∫i Ón volumul ∫i structura bugetului
Cancelariei Primului-Ministru pe anul 2007.
Art. 3. — Cu sumele r„mase neutilizate p‚n„ la data de
10 decembrie 2007, 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
2007.
Art. 4. — Agen˛ia Na˛ional„ pentru Sport r„spunde de
modul de utilizare a sumei alocate potrivit prezentei
hot„r‚ri, Ón conformitate cu prevederile legale.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu
Pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale pentru Sport,
Octavian Ioan Atanase Bellu
Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Varujan Vosganian
Bucure∫ti, 16 mai 2007.
Nr. 459.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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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 2007,
pentru Agen˛ia Na˛ional„ pentru Sport
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, precum ∫i al 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.

rs
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an
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ce

bugetului de stat ∫i Ón volumul ∫i structura bugetului
Cancelariei Primului-Ministru pe anul 2007.
Art. 3. — Cu sumele r„mase neutilizate p‚n„ la data de
31 iulie 2007, 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
2007.
Art. 4. — Agen˛ia Na˛ional„ pentru Sport r„spunde de
modul de utilizare a sumei alocate potrivit prezentei
hot„r‚ri, Ón conformitate cu prevederile legale.

a

PRIM-MINISTRU

pe

Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului Cancelariei
Primului-Ministru, pentru Agen˛ia Na˛ional„ pentru Sport, cu
suma de 250 mii lei, din Fondul de rezerv„ bugetar„ la
dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul
2007, la capitolul 67.01 îCultur„, recreere ∫i religie“, titlul
îAlte cheltuieli“, Ón vederea finan˛„rii cheltuielilor de
preg„tire ∫i participare la Campionatele mondiale de popice
care se vor desf„∫ura Ón Slovacia Ón luna mai 2007.
Art. 2. — Ministerul Economiei ∫i Finan˛elor este
autorizat s„ introduc„, la propunerea ordonatorului principal
de credite, modific„rile corespunz„toare Ón structura

Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu
Pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale pentru Sport,
Octavian Ioan Atanase Bellu
Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Varujan Vosganian
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C√LIN POPESCU-T√RICEANU

GUVERNUL ROM¬NIEI
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cl

Bucure∫ti, 16 mai 2007.
Nr. 460.

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 2007,
pentru Agen˛ia Na˛ional„ pentru Sport
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, precum ∫i al 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului Cancelariei
Primului-Ministru, pentru Agen˛ia Na˛ional„ pentru Sport, cu
suma de 300 mii lei, din Fondul de rezerv„ bugetar„ la
dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul
2007, la capitolul 67.01 îCultur„, recreere ∫i religie“, titlul
îAlte cheltuieli“, Ón vederea finan˛„rii cheltuielilor de
preg„tire ∫i participare a reprezentativei Rom‚niei de volei
masculin la meciurile din Liga European„.

Art. 2. — Ministerul Economiei ∫i Finan˛elor este
autorizat s„ introduc„, la propunerea ordonatorului principal
de credite, modific„rile corespunz„toare Ón structura
bugetului de stat ∫i Ón volumul ∫i structura bugetului
Cancelariei Primului-Ministru pe anul 2007.
Art. 3. — Cu sumele r„mase neutilizate p‚n„ la data
de 10 decembrie 2007, la propunerea ordonatorului

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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principal de credite, se reÓntrege∫te Fondul de rezerv„

Art. 4. — Agen˛ia Na˛ional„ pentru Sport r„spunde de

bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de

modul de utilizare a sumei alocate potrivit prezentei

stat pe anul 2007.

hot„r‚ri, Ón conformitate cu prevederile legale.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu
Pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale pentru Sport,
Octavian Ioan Atanase Bellu
Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Varujan Vosganian
Bucure∫ti, 16 mai 2007.
Nr. 461.
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CASA NAﬁIONAL√ DE ASIGUR√RI DE S√N√TATE
Nr. 218 din 15 mai 2007
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MINISTERUL S√N√T√ﬁII PUBLICE
Nr. 886 din 17 mai 2007
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ORDIN
pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 24 alin. (1) din Ordonan˛a de urgen˛„
a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea ∫i alte drepturi ale personalului contractual
din unit„˛ile sanitare publice din sectorul sanitar
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Av‚nd Ón vedere:
— art. 24 alin. (1) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea ∫i alte drepturi ale
personalului contractual din unit„˛ile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
— Legea nr. 95/2006 privind reforma Ón domeniul s„n„t„˛ii, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
— Referatul de aprobare al secretarului general adjunct al Ministerului S„n„t„˛ii Publice ∫i al directorului general
al Casei Na˛ionale de Asigur„ri de S„n„tate nr. E.N. 5.254/2007 ∫i nr. D.G. 2.320/2007,
Ón temeiul dispozi˛iilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma Ón domeniul s„n„t„˛ii, cu modific„rile
∫i complet„rile ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Ministerului S„n„t„˛ii Publice ∫i ale art. 17 alin. (5) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului
Casei Na˛ionale de Asigur„ri de S„n„tate,

D

ministrul s„n„t„˛ii publice ∫i pre∫edintele Casei Na˛ionale de Asigur„ri de S„n„tate emit urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Normele de aplicare a prevederilor
art. 24 alin. (1) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 115/2004 privind salarizarea ∫i alte drepturi ale personalului
contractual din unit„˛ile sanitare publice din sectorul sanitar, cu
Ministrul s„n„t„˛ii publice,
Gheorghe Eugen Nicol„escu

modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, prev„zute Ón anexa care
face parte integrant„ din prezentul ordin.
Art. 2. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.
Pre∫edintele Casei Na˛ionale de Asigur„ri de S„n„tate,
Vasile Ciurchea

ANEX√

NORME
de aplicare a prevederilor art. 24 alin. (1) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 115/2004
privind salarizarea ∫i alte drepturi ale personalului contractual din unit„˛ile sanitare publice din sectorul sanitar
CAPITOLUL I
Defini˛ii
Art. 1. — Œn sensul prezentelor norme, expresiile de mai
jos au urm„toarele semnifica˛ii:
a) personal contractual — personalul care desf„∫oar„
activit„˛i Ón baza unui contract individual de munc„ Óncheiat

potrivit Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, Ón unit„˛ile sanitare publice ∫i salarizat
potrivit Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 115/2004
privind salarizarea ∫i alte drepturi ale personalului contractual
din unit„˛ile sanitare publice din sectorul sanitar;
b) unit„˛i sanitare — unit„˛ile sanitare, cu sau f„r„
personalitate juridic„, finan˛ate integral de la bugetul de

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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stat, integral din venituri proprii prin sistemul de asigur„ri
sociale de s„n„tate, din venituri proprii ∫i subven˛ii de la
bugetul de stat ∫i integral din venituri proprii;
c) sistem sanitar — sistemul constituit din unit„˛i
sanitare, cu sau f„r„ personalitate juridic„, care furnizeaz„
servicii de asisten˛„ medical„ uman„ preventiv„, curativ„,
de recuperare ∫i de urgen˛„;
d) medicul de specialitate — medicul confirmat Ón una
dintre specialit„˛ile clinice sau asimilate acestora, precum ∫i
Ón specialit„˛ile paraclinice prev„zute Ón nomenclatorul
specialit„˛ilor medicale, medico-dentare ∫i farmaceutice,
pentru re˛eaua de asisten˛„ medical„;
e) casele de asigur„ri de s„n„tate — casele de asigur„ri
sociale de s„n„tate jude˛ene, a municipiului Bucure∫ti,
Casa Asigur„rilor de S„n„tate a Ap„r„rii, Ordinii Publice,
Siguran˛ei Na˛ionale ∫i Autorit„˛ii Judec„tore∫ti ∫i Casa
Asigur„rilor de S„n„tate a Ministerului Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i Turismului.

prev„zute Ón Contractul-cadru privind condi˛iile acord„rii
asisten˛ei medicale Ón cadrul sistemului de asigur„ri sociale
de s„n„tate ∫i Ón normele metodologice de aplicare a
acestuia.
(2) Serviciile medicale, tratamentul ∫i medica˛ia de care
beneficiaz„ personalul contractual Ón condi˛iile art. 24
alin. (1) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 115/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se
acord„ prin furnizorii de servicii medicale ∫i medicamente
care se afl„ Ón rela˛ie contractual„ cu casele de asigur„ri
de s„n„tate, cu respectarea condi˛iilor de acordare a
asisten˛ei medicale Ón sistemul de asigur„ri sociale de
s„n„tate reglementate de contractul-cadru ∫i de normele
metodologice de aplicare a acestuia.
Art. 4. — Drepturile prev„zute la art. 2 se acord„
personalului contractual din sistemul sanitar numai pe baza
recomand„rii medicilor de specialitate care se afl„ Ón rela˛ie
contractual„ cu casele de asigur„ri de s„n„tate, av‚ndu-se
Ón vedere calificarea profesional„ a acestora.
Art. 5. — Serviciile medicale, tratamentul ∫i medica˛ia
de care beneficiaz„ personalul contractual din sistemul
sanitar se suport„ potrivit art. 24 alin. (1) din Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 115/2004, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, din bugetul Casei Na˛ionale de
Asigur„ri de S„n„tate ∫i de la bugetul de stat, dup„ cum
urmeaz„:
a) din bugetul Fondului na˛ional unic de asigur„ri sociale
de s„n„tate, Ón condi˛iile prev„zute Ón Contractul-cadru
privind condi˛iile acord„rii asisten˛ei medicale Ón cadrul
sistemului de asigur„ri sociale de s„n„tate;
b) din bugetul de stat — diferen˛a Óntre tarifele
prev„zute Ón contractul-cadru ∫i tarifele maximale stabilite
de Ministerul S„n„t„˛ii Publice, Ón cazul copl„˛ii sau al
contribu˛iei personale a asiguratului prev„zute de contractulcadru.
Art. 6. — Sumele suportate de la bugetul de stat pentru
drepturile prev„zute personalului contractual din sistemul
sanitar la art. 24 alin. (1) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 115/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, se asigur„ prin transferuri din bugetul Ministerului
S„n„t„˛ii Publice, respectiv din bugetul ministerelor ∫i
institu˛iilor cu re˛ea sanitar„ proprie, Ón Fondul na˛ional unic
de asigur„ri sociale de s„n„tate.
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Art. 2. — (1) Personalul contractual din unit„˛ile sanitare
ale sistemului sanitar are dreptul la servicii medicale,
tratament ∫i medica˛ie Ón regim gratuit, Ón condi˛iile pl„˛ii
contribu˛iei de asigur„ri sociale de s„n„tate, potrivit
legisla˛iei Ón vigoare.
(2) Dovada Óncadr„rii Ón categoria de personal
contractual din sistemul sanitar, potrivit alin. (1), se face cu
adeverin˛„ emis„ de unitatea sanitar„ angajatoare ∫i care
se Ónm‚neaz„ furnizorului ori de c‚te ori personalul
contractual din unit„˛ile sanitare ale sistemului sanitar
beneficiaz„ de drepturile prev„zute la art. 24 alin. (1) din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 115/2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare. Dovada se depune de
furnizor la casa de asigur„ri de s„n„tate cu care are
contract de furnizare de servicii, odat„ cu raportarea
lunar„.
(3) Casele de asigur„ri de s„n„tate vor ˛ine eviden˛e
distincte pentru serviciile medicale, tratamentul ∫i medica˛ia
∫i pentru sumele ce se suport„ de la bugetul de stat.
Art. 3. — (1) Serviciile medicale, tratamentul ∫i
medica˛ia de care beneficiaz„ personalul contractual din
sistemul sanitar, Ón condi˛iile art. 2 alin. (1), sunt cele
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GUVERNUL ROM¬NIEI
AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

ORDIN
privind Óncetarea procedurii de administrare special„ la Societatea Comercial„
îTractorul UTB“ — S.A. Bra∫ov
Œn temeiul prevederilor art. 9 alin. (1) lit. b) 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 modific„ri prin Legea nr. 360/2004, cu
modific„rile ulterioare, ∫i ale art. 16 alin. (6) din Legea nr. 137/2002 privind unele m„suri pentru accelerarea privatiz„rii,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
pre∫edintele Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului emite prezentul ordin.
Articol unic. — Procedura de administrare special„ la
Societatea Comercial„ îTractorul UTB“ — S.A. Bra∫ov,

instituit„ prin Ordinul ministrului Autorit„˛ii pentru
Privatizare ∫i Administrarea Participa˛iilor Statului
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nr. 5/2002 privind instituirea procedurii de administrare
special„ la unele societ„˛i comerciale aflate Ón proces de
privatizare, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,

Partea I, nr. 239 din 9 aprilie 2002, Ónceteaz„ de la data
public„rii prezentului ordin Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.

p. Pre∫edintele Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului,
Constantin Botez
Bucure∫ti, 10 mai 2007.
Nr. 9.188.
GUVERNUL ROM¬NIEI
AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

ORDIN
privind Óncetarea procedurii de administrare special„ la Societatea Comercial„
îTop Therm“ — S.A. Ghimbav, jude˛ul Bra∫ov
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Œn temeiul prevederilor Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor m„suri de
reorganizare a Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorb˛ie cu Autoritatea pentru
Privatizare ∫i Administrarea Participa˛iilor Statului, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 360/2004, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, ale Hot„r‚rii Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Autorit„˛ii pentru
Valorificarea Activelor Statului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i ale art. 16 alin. (6) din Legea
nr. 137/2002 privind unele m„suri pentru accelerarea privatiz„rii, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,

tu

Rom‚niei, Partea I, nr. 356 din 27 aprilie 2005, Ónceteaz„
de la data public„rii prezentului ordin Ón Monitorul Oficial al
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Articol unic. — Procedura de administrare special„ la
Societatea Comercial„ îTop Therm“ — S.A. Ghimbav,
jude˛ul Bra∫ov, instituit„ prin Ordinul ministrului economiei
∫i comer˛ului nr. 132/2005, publicat Ón Monitorul Oficial al
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pre∫edintele Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului emite prezentul ordin.
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Rom‚niei, Partea I.
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p. Pre∫edintele Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului,
Constantin Botez
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Bucure∫ti, 11 mai 2007.
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