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doilea Protocol adițional, semnat la București la
23 iulie 2007, la Convenția dintre Ministerul
Administrației și Internelor din România și Ministerul
Afacerilor Externe din Republica Franceză privind
condițiile de funcționare a cursului superior
internațional al Școlii de Aplicație pentru Ofițeri „Mihai
Viteazul” a Jandarmeriei Române, semnată la
București la 11 iulie 2003, precum și a celui de-al
doilea Protocol adițional, semnat la București la
23 iulie 2007, la Convenția de finanțare dintre
Ministerul Administrației și Internelor din România și
Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză
privind participarea părții franceze la finanțarea
întreținerii stagiarilor de la cursul superior internațional
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DECRETE
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea Drapelului de luptă Batalionului 285 Artilerie
„Vlaicu Vodă”
În temeiul prevederilor art. 92 și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, precum și ale art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului
de luptă marilor unități și unităților militare,
având în vedere propunerea ministrului apărării,
Președintele României d e c r e t e a z ă:

fiz
i

ce

Articol unic. — Se acordă Drapelul de luptă Batalionului 285 Artilerie
„Vlaicu Vodă”.
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DECRET
privind rechemarea unui ambasador
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În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată,
având în vedere propunerea Guvernului,

D

2

Președintele României d e c r e t e a z ă:

Art. 1. — Domnul Ioan Donca se recheamă din calitatea de ambasador
extraordinar și plenipotențiar al României în Federația Rusă.
Art. 2. — Domnul Ioan Donca își va încheia misiunea în termen de cel mult
90 de zile de la publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
București, 4 octombrie 2007.
Nr. 883.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 689/10.X.2007
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind rechemarea unui ambasador
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată,
având în vedere propunerea Guvernului,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Art. 1. — Domnul Vasile Soare se recheamă din calitatea de ambasador
extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Kazahstan, Republica
Kîrgîzstan și Republica Tadjikistan.
Art. 2. — Domnul Vasile Soare își va încheia misiunea în termen de cel mult
90 de zile de la publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
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TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
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DECRET
privind acordarea gradului de general unui colonel
din Serviciul Român de Informații și trecerea acestuia
în rezervă cu noul grad

D

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările
și completările ulterioare, și ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Țării
nr. 142 din 1 octombrie 2007,
având în vedere propunerea directorului Serviciului Român de Informații,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamnei colonel Ilie Mihai Maria i se acordă gradul de
general de brigadă cu o stea și trece în rezervă cu noul grad.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
București, 4 octombrie 2007.
Nr. 885.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind înaintarea în gradul următor a unui general
din Ministerul Apărării
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea și funcționarea Consiliului
Suprem de Apărare a Țării, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Consiliului Suprem
de Apărare a Țării nr. 143 din 1 octombrie 2007,
având în vedere propunerea ministrului apărării,
Președintele României d e c r e t e a z ă:

ce

Articol unic. — Domnul general de flotilă aeriană cu o stea Ștefan Gheorghe Ion
se înaintează în gradul de general-maior cu două stele.
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TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
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DECRET
privind înaintarea în gradul următor a unui general
din Ministerul Apărării
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea și funcționarea Consiliului
Suprem de Apărare a Țării, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Consiliului Suprem
de Apărare a Țării nr. 143 din 1 octombrie 2007,
având în vedere propunerea ministrului apărării,

D

4

Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul general de brigadă cu o stea Bârloiu Gheorghe Ion
se înaintează în gradul de general-maior cu două stele.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
București, 4 octombrie 2007.
Nr. 887.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind înaintarea în gradul următor a unui general
din Ministerul Apărării
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea și funcționarea Consiliului
Suprem de Apărare a Țării, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Consiliului Suprem
de Apărare a Țării nr. 143 din 1 octombrie 2007,
având în vedere propunerea ministrului apărării,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul contraamiral de flotilă cu o stea Mihai Marin Cornel
se înaintează în gradul de contraamiral cu două stele.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

or
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TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
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DECRET
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural
în grad de Cavaler

D

es

tin

at

ex

cl

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, precum și ale art. 4 alin. (3), ale art. 7 lit. A și ale art. 11 din Legea
nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, cu modificările
ulterioare,
cu prilejul aniversării a 30 de ani de existență a formației IRIS, pentru
contribuția deosebită la promovarea muzicii rock în România și pentru
remarcabilele interpretări muzicale,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler,
categoria B — Muzică:
— domnului Doru Borobeică;
— domnului Ion Dumitrescu;
— domnului Relu Marin;
— domnului Cristian Minculescu;
— domnului Valter Popa.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
București, 4 octombrie 2007.
Nr. 889.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului național
Steaua României în grad de Colan
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, precum și ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A și ale art. 11 din Legea
nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, cu modificările și
completările ulterioare,
în semn de înaltă apreciere pentru excepționala sa activitate științifică pusă
în slujba progresului umanității, pentru contribuția remarcabilă la reafirmarea
prestigiului școlii de medicină din România pe plan internațional,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se conferă Ordinul național Steaua României în grad de
Colan domnului profesor universitar George Emil Palade, laureat al Premiului
Nobel pentru fiziologie și medicină.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

el

or

fiz
i

ce

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
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ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
pentru ratificarea celui de-al doilea Protocol adițional, semnat la București la 23 iulie 2007,
la Convenția dintre Ministerul Administrației și Internelor din România
și Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind condițiile de funcționare
a cursului superior internațional al Școlii de Aplicație pentru Ofițeri „Mihai Viteazul”
a Jandarmeriei Române, semnată la București la 11 iulie 2003, precum și a celui de-al doilea
Protocol adițional, semnat la București la 23 iulie 2007, la Convenția de finanțare dintre Ministerul
Administrației și Internelor din România și Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză
privind participarea părții franceze la finanțarea întreținerii stagiarilor de la cursul superior
internațional al Școlii de Aplicație pentru Ofițeri „Mihai Viteazul” a Jandarmeriei Române,
semnată la București la 11 iulie 2003
Având în vedere faptul că, în contextul bunelor relații de colaborare stabilite cu autoritățile franceze, pe baza cadrului
juridic bilateral, începând cu anul 2000, Republica Franceză a acordat Ministerului Internelor și Reformei Administrative un ajutor
nerambursabil în valoare de 1.654.656 euro, finanțând lucrările de reparații, amenajări și dotări cu mobilier și material didactic
pentru localul Școlii de Aplicație pentru Ofițeri „Mihai Viteazul” a Jandarmeriei Române, investiția totalizând 2.020.000 euro,
ținând cont de faptul că evoluțiile la nivel european și internațional, precum și caracterul transnațional al pericolelor
convenționale și neconvenționale la adresa securității statelor au stat la baza deciziei celor două părți de a conferi vocație
internațională Școlii de Aplicație pentru Ofițeri „Mihai Viteazul” a Jandarmeriei Române prin crearea unui curs internațional, care
are un impact semnificativ atât în privința relațiilor bilaterale cu Republica Franceză, cât și în plan regional și subregional, pentru
consolidarea statutului și imaginii României,
în considerarea faptului că partea franceză a luat decizia de a diminua propria contribuție la funcționarea și finanțarea
cursului superior internațional al Școlii de Aplicație pentru Ofițeri „Mihai Viteazul”, având în vedere noul statut al României de stat
membru al Uniunii Europene, motiv pentru care a propus modificarea cadrului juridic aplicabil pentru ca partea română să asigure
pe viitor în totalitate finanțarea stagiarilor români, începând cu cea de-a 5-a promoție a cursului superior internațional
(septembrie 2007—februarie 2008),
luând în considerare că obligațiile financiare ce vor reveni părții române prin încheierea celor două protocoale adiționale,
respectiv asigurarea în totalitate a finanțării stagiarilor români, vor fi suportate din fondurile alocate Ministerului Internelor și Reformei
Administrative cu această destinație, dar numai după ratificarea documentelor de referință prin care se urmărește crearea cadrului
juridic necesar pentru desfășurarea activităților următoarei promoții a cursului superior internațional ce vor fi organizate în perioada
septembrie 2007—februarie 2008,
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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având în vedere că în lipsa acestei baze legale cheltuielile nu pot fi angajate, iar consecința imediată a acestui fapt ar fi
întreruperea cursului superior internațional până la reglementarea situației, aspect care ar avea urmări negative asupra imaginii
României pe plan internațional și, în special, asupra relațiilor bilaterale cu Republica Franceză,
dat fiind faptul că toate aceste aspecte reprezintă un interes major în contextul necesității dezvoltării unor relații de
cooperare la nivel interinstituțional internațional în domeniul dezvoltării capacității operative, potrivit rigorilor determinate de calitatea
României de stat membru al Uniunii Europene, și se constituie într-o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi
amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, și al art. 19 alin. (3) din Legea nr. 590/2003 privind
tratatele,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
Art. 2. — Se ratifică al doilea Protocol adițional, semnat la
București la 23 iulie 2007, la Convenția de finanțare dintre
Ministerul Administrației și Internelor din România și Ministerul
Afacerilor Externe din Republica Franceză privind participarea
părții franceze la finanțarea întreținerii stagiarilor de la cursul
superior internațional al Școlii de Aplicație pentru Ofițeri „Mihai
Viteazul” a Jandarmeriei Române, semnată la București la
11 iulie 2003, ratificată prin Ordonanța Guvernului nr. 64/2003.

ce

Art. 1. — Se ratifică al doilea Protocol adițional, semnat la
București la 23 iulie 2007, la Convenția dintre Ministerul
Administrației și Internelor din România și Ministerul Afacerilor
Externe din Republica Franceză privind condițiile de funcționare
a cursului superior internațional al Școlii de Aplicație pentru
Ofițeri „Mihai Viteazul” a Jandarmeriei Române, semnată la
București la 11 iulie 2003, ratificată prin Ordonanța Guvernului
nr. 64/2003.
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Contrasemnează:
Ministrul internelor și reformei administrative,
Cristian David
Ministrul afacerilor externe,
Adrian Mihai Cioroianu
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
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București, 4 octombrie 2007.
Nr. 98.
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AL DOILEA PROTOCOL ADIȚIONAL
la Convenția dintre Ministerul Administrației și Internelor din România și Ministerul Afacerilor Externe
din Republica Franceză privind condițiile de funcționare a cursului superior internațional al Școlii de Aplicație
pentru Ofițeri „Mihai Viteazul” a Jandarmeriei Române, semnată la București la 11 iulie 2003
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Ministerul Internelor și Reformei Administrative din România și Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză,
denumite în continuare părți,
având în vedere Convenția generală dintre Ministerul Administrației și Internelor din România și Ministerul Afacerilor
Externe din Republica Franceză privind condițiile de funcționare a Școlii de Aplicație pentru Ofițeri „Mihai Viteazul” a
Jandarmeriei Române, semnată la București la 19 decembrie 2003, modificată prin Protocolul adițional semnat la București la
13 septembrie 2005,
având în vedere Convenția dintre Ministerul Administrației și Internelor din România și Ministerul Afacerilor Externe din
Republica Franceză privind condițiile de funcționare a cursului internațional al Școlii de Aplicație pentru Ofițeri „Mihai Viteazul” a
Jandarmeriei Române, semnată la București la 11 iulie 2003, denumită în continuare Convenția de funcționare din 11 iulie 2003,
modificată prin Protocolul adițional semnat la București la 13 septembrie 2005,
în aplicarea dispozițiilor art. 13 alin. (2) din Convenția de funcționare din 11 iulie 2003,
exprimându-și voința comună de a continua și a dezvolta cooperarea în acest domeniu prin creșterea implicării părții
române la încadrarea și finanțarea cursului superior internațional,
au convenit să aducă următoarele modificări Convenției de funcționare din 11 iulie 2003:
I. La articolul 3 alineatul (1), litera b) se modifică după superior aflat în subordinea comandantului Școlii, în calitate de
comandant al cursului superior internațional, precum și să
cum urmează:
„b) un ofițer cu grad de căpitan sau maior, adjunct al asigure punerea la dispoziție a tuturor categoriilor de personal
comandantului cursului superior internațional. Acest ofițer este de încadrare necesar (pedagogic, logistic, administrativ etc.);”.
Prezentul protocol adițional va intra în vigoare în conformitate
pus la dispoziția părții române pe durata desfășurării cursului
cu
prevederile
art. 13 din Convenția de funcționare din 11 iulie
superior internațional.”
2003 și va rămâne în vigoare pe toată durata valabilității
II. La articolul 4 alineatul (2), litera a) se modifică după acesteia.
cum urmează:
Semnat la București la 23 iulie 2007, în două exemplare
„a) să desemneze un ofițer de jandarmi cu grad superior în originale, fiecare în limbile română și franceză, cele două texte
calitate de comandant al Școlii și un ofițer de jandarmi cu grad fiind egal autentice.
Pentru Ministerul Internelor
și Reformei Administrative din România,
Cristian David,
ministrul internelor și reformei administrative

Pentru Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză,
Hervé Bolot,
ambasadorul Republicii Franceze în România
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AL DOILEA PROTOCOL ADIȚIONAL
la Convenția de finanțare dintre Ministerul Administrației și Internelor din România și Ministerul Afacerilor Externe
din Republica Franceză privind participarea părții franceze la finanțarea întreținerii stagiarilor
de la cursul superior internațional al Școlii de Aplicație pentru Ofițeri „Mihai Viteazul” a Jandarmeriei Române,
semnată la București la 11 iulie 2003
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Ministerul Internelor și Reformei Administrative din România și Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză,
denumite în continuare părți,
având în vedere Convenția dintre Ministerul Administrației și Internelor din România și Ministerul Afacerilor Externe din
Republica Franceză privind condițiile de funcționare a cursului internațional al Școlii de Aplicație pentru Ofițeri „Mihai Viteazul” a
Jandarmeriei Române, semnată la București la 11 iulie 2003, modificată prin Protocolul adițional semnat la București la
13 septembrie 2005,
având în vedere Convenția de finanțare dintre Ministerul Administrației și Internelor din România și Ministerul Afacerilor
Externe din Republica Franceză privind participarea părții franceze la finanțarea întreținerii stagiarilor de la cursul internațional al
Școlii de Aplicație pentru Ofițeri „Mihai Viteazul” a Jandarmeriei Române, semnată la București la 11 iulie 2003, denumită în
continuare Convenția de finanțare din 11 iulie 2003, modificată prin Protocolul adițional semnat la București la 13 septembrie 2005,
în aplicarea dispozițiilor art. 8 alin. (2) din Convenția de finanțare din 11 iulie 2003,
exprimându-și voința comună de a continua și dezvolta cooperarea în acest domeniu prin creșterea implicării părții române
la încadrarea și finanțarea cursului superior internațional,
au convenit să aducă următoarele modificări Convenției de finanțare din 11 iulie 2003:
I. Articolul 2 se modifică după cum urmează:
efectuată direct pe lângă partea română, în contul Școlii deschis
„Art. 2. — a) Pentru a participa la funcționarea cursului în acest scop.”
II. Anexa nr. 1 privind suma lunară pentru un stagiar
superior internațional al Școlii, pentru fiecare stagiar provenit
dintr-o țară nemembră a Uniunii Europene, partea franceză român la cursul internațional se abrogă.
III. Anexa nr. 2 privind suma lunară pentru un stagiar străin
pune la dispoziția ambasadorului Franței în România o
la
cursul
internațional se înlocuiește cu anexa la prezentul
contribuție financiară calculată în funcție de o sumă fixă lunară,
protocol adițional privind suma fixă lunară pentru un stagiar
a cărei valoare este indicată în anexa care face parte integrantă
provenit dintr-o țară nemembră a Uniunii Europene.
din prezenta convenție de finanțare.
Prezentul protocol adițional va intra în vigoare în conformitate
b) Începând cu cea de-a 5-a promoție a cursului superior cu prevederile art. 13 din Convenția de finanțare din 11 iulie
internațional (septembrie 2007—februarie 2008), partea română 2003 și va rămâne în vigoare pe toată durata valabilității acesteia.
asigură în totalitate finanțarea stagiarilor români.
Semnat la București la 23 iulie 2007, în două exemplare
c) Reglarea cheltuielilor de școlarizare a stagiarilor proveniți originale, fiecare în limbile română și franceză, cele două texte
din țări membre ale Uniunii Europene, altele decât Franța, va fi fiind egal autentice.
Pentru Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză,
Pentru Ministerul Internelor
Hervé Bolot,
și Reformei Administrative din România,
ambasadorul Republicii Franceze în România
Cristian David,
ministrul internelor și reformei administrative
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SUMA FIXĂ LUNARĂ PENTRU UN STAGIAR PROVENIT DINTR-O ȚARĂ NEMEMBRĂ A UNIUNII EUROPENE
Baza de calcul

es
D

Întreținerea clădirilor
Carburantul
Cheltuielile de deplasare
Întreținerea materialelor
Întreținerea individuală
Igiena — sănătatea

Total
euro

Observații

ÎNTREȚINERE ȘI SUPORT GENERAL

tin
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cl

Obiect

Suma pentru cheltuielile de întreținere
Suma pentru cheltuielile de transport intern
Suma pentru acoperirea activităților în afara școlii
Suma pentru întreținerea diferitelor materiale
Rubrică transferată la bursă stagiar
Suma pentru îngrijirile medicale

TOTAL PARȚIAL:

34
22
34
56
0
45
191

HRĂNIRE — CAZARE

Hrănirea
Cazarea

Calcul pentru o lună, realizat pe o bază de 6 euro/zi
Calcul pentru o lună, realizat pe o bază de 3 euro/zi

TOTAL PARȚIAL:

202
101
303

INSTRUIRE

Suma fixă pentru instruire
TOTAL PARȚIAL:

Documentații și rechizite pentru birou
Sumă fixă lunară

34
34

BURSĂ STAGIAR SAU PRIMĂ DE ȘCOLARIZARE

Bursa
TOTAL PARȚIAL:

Sumă fixă lunară

135
135

Înmânată stagiarului

TOTAL GENERAL AL COSTULUI
LUNAR:
663
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GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991

ce

Având în vedere că, în calitatea sa de stat membru cu drepturi depline al Uniunii Europene, României îi revine sarcina de
a raporta Institutului European de Statistică (EUROSTAT) date statistice în domeniul finanțelor publice, cu respectarea Sistemului
european de conturi, la termene precise, respectiv cel mult 3 luni de la finele trimestrului la care se referă datele,
pentru a crea cadrul juridic privind termenele de transmitere a situațiilor financiare de către autoritățile publice, ministere
și celelalte organe ale administrației publice centrale, precum și de direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului
București, pentru situațiile financiare centralizate pe ansamblul județului și al municipiului București privind execuția bugetelor
prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
pentru a-i responsabiliza pe ordonatorii de credite în ceea ce privește prezentarea la termen a situațiilor financiare asupra
patrimoniului aflat în administrare și a execuției bugetare,
pentru a preveni consecințele negative ale nepromovării în regim de urgență a prezentului act normativ constând în
sancțiuni financiare majore care pot fi aplicate României, respectiv o amendă calculată ca procent din produsul intern brut, cheltuială
care ar greva bugetul statului,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
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financiare prevăzute la art. 35 alin. (3), Ministerul Economiei și
Finanțelor va lua următoarele măsuri:
a) blocarea deschiderilor de credite bugetare pentru
ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului
asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru șomaj,
bugetului Fondului național unic de asigurări de sănătate și ai
bugetelor locale;
b) blocarea conturilor de disponibilități deschise la unitățile
Trezoreriei Statului pe numele autorităților și instituțiilor publice
finanțate integral sau parțial din venituri proprii.
(8) Se exceptează de la prevederile alin. (7) următoarele
operațiuni:
a) plățile din fonduri externe nerambursabile sau finanțări
primite de la instituții ori organizații internaționale pentru
derularea unor programe și proiecte, precum și fondurile de
cofinanțare și prefinanțare aferente;
b) plata drepturilor salariale și a contribuțiilor aferente,
precum și a drepturilor de asigurări și asistență socială;
c) rambursările de credite interne și externe, comisioanele și
alte costuri aferente;
d) contribuții și cotizații către organizații internaționale;
e) plățile din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului și din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului,
potrivit legii.”
Art. II. — Legea contabilității nr. 82/1991, republicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 14 ianuarie
2005, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu
modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de
urgență, după aprobarea acesteia prin lege, se va republica în
Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă
numerotare.
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Art. I. — Legea contabilității nr. 82/1991, republicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 14 ianuarie
2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se
completează după cum urmează:
1. La articolul 35, alineatul (3) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(3) Autoritățile publice, ministerele și celelalte organe de
specialitate ale administrației publice centrale, instituțiile publice
finanțate integral din venituri proprii ai căror conducători au
calitatea de ordonator principal de credite, precum și direcțiile
generale ale finanțelor publice județene și a municipiului
București, pentru situațiile financiare centralizate pe ansamblul
județului și al municipiului București privind execuția bugetelor
prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
depun la Ministerul Economiei și Finanțelor un exemplar din
situațiile financiare trimestriale și anuale, potrivit normelor emise
de acesta, la următoarele termene:
a) în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului
financiar;
b) în termen de 45 de zile de la încheierea trimestrului de
referință.”
2. La articolul 42, alineatul (4) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(4) Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor se fac
de persoanele cu atribuții de inspecție fiscală și de către
comisarii Gărzii Financiare, precum și de alte persoane
împuternicite din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor,
stabilite prin ordin al ministrului economiei și finanțelor.”
3. La articolul 42, după alineatul (6) se introduc două noi
alineate, alineatele (7) și (8), cu următorul cuprins:
„(7) În situația în care în termen de 10 zile lucrătoare de la
aplicarea amenzii prevăzute la alin. (2) nu se depun situațiile
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Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
București, 4 octombrie 2007.
Nr. 102.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea
și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice

or
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În calitatea sa de stat membru cu drepturi depline al Uniunii Europene, României îi revine sarcina de a moderniza sistemul
contabil al instituțiilor publice și de a implementa cele mai înalte standarde recunoscute la nivel internațional pentru sectorul public,
pentru ca situațiile financiare să ofere o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații
referitoare la activitatea desfășurată.
Pentru a crea cadrul juridic în vederea reevaluării activelor fixe ale instituțiilor publice atunci când valoarea contabilă diferă
semnificativ de valoarea justă,
pentru a crea cadrul legal pentru reevaluarea o dată la 3 ani a activelor fixe de natura construcțiilor și terenurilor instituțiilor
publice,
pentru a prelungi termenul de reevaluare a bunurilor din patrimoniul cultural național, precum și termenul de evaluare a
bunurilor înregistrate în unități naturale,
pentru a preveni consecințele negative ale nepromovării în regim de urgență a prezentului act normativ constând în
nefinalizarea până la 31 decembrie 2007 a acțiunii de evaluare a activelor fixe de către ministere și alte organe de specialitate ale
administrației publice centrale și locale, conform prevederilor legale în vigoare, datorită timpului scurt rămas până la finele anului,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
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de Statistică pentru luna decembrie a anului anterior sau de
către evaluatori autorizați conform reglementărilor legale în
vigoare, rezultatele reevaluării urmând a fi înregistrate în
contabilitate până la finele anului în care s-a efectuat
reevaluarea.
Art. 23. — (1) Se supun reevaluării activele fixe corporale
aparținând domeniului public al statului sau al unităților
administrativ-teritoriale, date în administrare regiilor autonome,
care, potrivit art. 2 alin. (2) lit. c) din anexa la Hotărârea
Guvernului nr. 1.553/2003 privind reevaluarea imobilizărilor
corporale și stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe, cu
modificările ulterioare, nu au fost reevaluate.
(2) Reevaluarea se efectuează pe baza ratei inflației
comunicate de Institutul Național de Statistică sau de către
evaluatori autorizați conform reglementărilor legale în vigoare,
rezultatele reevaluării urmând a fi înregistrate în contabilitate
până la finele anului 2008.”
3. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 3. — Toate activele fixe corporale aflate în proprietatea
publică și care în prezent sunt înregistrate în evidența tehnicooperativă în unități naturale vor fi evaluate după metodologia
stabilită de fiecare minister, autoritate a administrației publice
centrale și locale sau de către evaluatori autorizați conform
reglementărilor legale în vigoare, rezultatele evaluării urmând a
fi înregistrate în contabilitate până la finele anului 2010.”
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Articol unic. — Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind
reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul
instituțiilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 624 din 31 august 2003, aprobată prin Legea
nr. 493/2003, cu modificările ulterioare, se modifică și se
completează după cum urmează:
1. La articolul 2, alineatul (3) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(3) Bunurile din patrimoniul cultural național, cu excepția
acelora care nu pot fi reevaluate potrivit standardelor
internaționale de evaluare, vor fi reevaluate de către evaluatori
autorizați conform reglementărilor legale în vigoare, rezultatele
reevaluării urmând a fi înregistrate în contabilitate până la finele
anului 2010.”
2. După articolul 2 se introduc trei noi articole,
articolele 21, 22 și 23, cu următorul cuprins:
„Art. 21. — Reevaluarea activelor fixe corporale se
efectuează cu scopul determinării valorii juste a acestora,
ținându-se seama de inflație, utilitatea bunului, starea acestuia
și de prețul pieței, atunci când valoarea contabilă diferă
semnificativ de valoarea justă.
Art. 22. — Începând cu 1 ianuarie 2008, activele fixe
corporale de natura construcțiilor și terenurilor aflate în
patrimoniul instituțiilor publice vor fi reevaluate cel puțin o dată
la 3 ani pe baza ratei inflației comunicate de Institutul Național

el

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

București, 4 octombrie 2007.
Nr. 103.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții
„Spital Județean de Urgență”, județul Alba
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice,
cu modificările ulterioare, și al art. 190 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și
completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investiții „Spital Județean de Urgență”, județul
Alba, cu caracteristicile principale și indicatorii tehnicoeconomici prevăzuți în anexa*) care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art. 2. — Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la
art. 1 se face de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului
Sănătății Publice, în limita sumelor aprobate anual cu această
destinație, și, în completare, din alte surse legal constituite,
conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU
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CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
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Contrasemnează:
Ministrul sănătății publice,
Gheorghe Eugen Nicolăescu
Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor,
László Borbély
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
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București, 4 octombrie 2007.
Nr. 1.182.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții
„Spital Județean de Urgență”, județul Galați
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În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice,
cu modificările ulterioare, și al art. 190 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și
completările ulterioare,
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Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
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Art. 1. — Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investiții „Spital Județean de Urgență”, județul
Galați, cu caracteristicile principale și indicatorii tehnicoeconomici prevăzuți în anexa*) care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art. 2. — Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la
art. 1 se face de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului
Sănătății Publice, în limita sumelor aprobate anual cu această
destinație, și, în completare, din alte surse legal constituite,
conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

București, 4 octombrie 2007.
Nr. 1.183.

Contrasemnează:
Ministrul sănătății publice,
Gheorghe Eugen Nicolăescu
Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor,
László Borbély
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind organizarea la București, în perioada 15—19 octombrie 2007, a Reuniunii Grupului NATO
pentru Capabilități Terestre (LCG-1) și Subgrupului LCG-1/SG-1
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind
stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare,
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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Art. 1. — Se aprobă organizarea și desfășurarea la
București, în perioada 15—19 octombrie 2007, de către
Ministerul Apărării a Reuniunii Grupului NATO pentru Capabilități
Terestre (LCG-1) și Subgrupului LCG-1/SG-1.
Art. 2. – (1) În scopul organizării și desfășurării activităților
prevăzute la art. 1 se aprobă invitarea în țară a unui număr de
130 de personalități străine, prin derogare de la prevederile
cap. II pct. 2 din Normele privind organizarea în țară a acțiunilor
de protocol și a unor manifestări cu caracter cultural-științific,
precum și cheltuielile ce se pot efectua în acest scop de către
instituțiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului
nr. 552/1991, cu modificările ulterioare.

(2) Cheltuielile de protocol necesare organizării și
desfășurării activității prevăzute la art. 1 se stabilesc prin
normative proprii, potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanța
Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de
cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile
publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu
modificările și completările ulterioare.
(3) Cheltuielile determinate de organizarea și desfășurarea
activităților prevăzute la art. 1 se suportă din bugetul aprobat
Ministerului Apărării pe anul 2007.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
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Contrasemnează:
Ministrul apărării,
Teodor Viorel Meleșcanu
Ministrul afacerilor externe,
Adrian Mihai Cioroianu
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
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București, 4 octombrie 2007.
Nr. 1.184.
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HOTĂRÂRE
privind finanțarea din bugetul Ministerului Justiției a Conferinței
„Reforma Codului de procedură penală”, București, 11—12 octombrie 2007,
organizată în cooperare cu Academia de Drept European de la Trier (ERA)

tin
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În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

es

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

D

Art. 1. — Se aprobă organizarea la București, în perioada
11—12 octombrie 2007, de către Ministerul Justiției în cooperare
cu Academia de Drept European de la Trier (ERA), a Conferinței
„Reforma Codului de procedură penală”.
Art. 2. — Costurile sunt suportate din bugetul Ministerului
Justiției pe anul 2007, în limita sumei de 28.000 euro, calculată
în lei la valoarea cursului valutar valabil la data emiterii unei
facturi globale de către Academia de Drept European de la Trier
(ERA), reprezentând:
a) onorarii ale experților străini;

b) transport și cazare pentru experții străini;
c) servicii de interpretare;
d) servicii de sonorizare;
e) servicii de catering;
f) multiplicarea documentelor;
g) contravaloarea serviciilor ERA.
Art. 3. — Ministerul Justiției poate efectua modificări sau
completări ale categoriilor de cheltuieli, în limita bugetului
aprobat potrivit art. 2.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul justiției,
Tudor-Alexandru Chiuariu
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
București, 4 octombrie 2007.
Nr. 1.185.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind punerea la dispoziția Consiliului Județean Sibiu, pe termen limitat, a unui bun mobil
aflat în domeniul privat al statului și în administrarea Ministerului Apărării
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și
funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 52 alin. (2) din Legea
nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă punerea la dispoziția Consiliului Județean
Sibiu, pe termen limitat, până la data de 31 decembrie 2007, a
unui bun mobil aflat în domeniul privat al statului și în administrarea
Ministerului Apărării, având datele de identificare prevăzute în
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. — Transportul, repararea și recondiționarea bunului
mobil prevăzut la art. 1 revin în sarcina Consiliului Județean Sibiu.

Art. 3. — Predarea-preluarea bunului mobil se face pe bază
de protocol, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a
prezentei hotărâri, protocol care va cuprinde și drepturile și
obligațiile părților semnatare.
Art. 4. — Punerea la dispoziție încetează dacă Ministerul
Apărării constată că bunul mobil prevăzut la art. 1 nu este folosit
în conformitate cu destinația sa.
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Contrasemnează:
Ministrul apărării,
Teodor Viorel Meleșcanu
Ministrul internelor și reformei administrative,
Cristian David
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
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București, 4 octombrie 2007.
Nr. 1.188.
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Statul
român,
Ministerul
Apărării

Consiliul conține două
Județean autospeciale:
Sibiu
1. AS tip AB 26256 DF,
cu seria șasiului
UU 4912163ROO86912
2. AS tip AB 26256 DF,
cu seria șasiului
UU 4912163ROO86860
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Persoana
juridică
la care se
transmite,
pe termen
limitat,
bunul mobil

Cantitatea
(buc.)

Prețul unitar

Valoarea
totală

Observații
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Caracteristicile tehnice ale
bunului mobil

es

Instalație
electrică
de balizaj mobil
de aerodrom
tip IEB-MA 1A

Persoana
juridică
de la care
se transmite,
pe termen
limitat,
bunul mobil

D

Denumirea
bunului mobil

ăr
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a bunului mobil aflat în domeniul privat al statului și în administrarea Ministerului Apărării,
care se pune la dispoziția Consiliului Județean Sibiu, pe termen limitat

— valoarea
de inventar =
44.843 lei
— valoarea
de inventar =
44.843 lei

Numerele de
înmatriculare:
A 73810 și
A 73812
136.000 lei — în funcțiune
din anul 1998
— termen
de funcționare:
8 ani

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind constituirea Comisiei pentru soluționarea întâmpinărilor persoanelor fizice
în vederea exproprierii pentru cauză de utilitate publică pentru lucrarea de interes național
„Deschiderea și punerea în exploatare a carierei Roșiuța, județul Gorj,
la o capacitate de 3.000.000 tone lignit/an”
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 15 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru
cauză de utilitate publică,
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Se constituie Comisia pentru soluționarea
întâmpinărilor persoanelor fizice în vederea exproprierii pentru
cauză de utilitate publică pentru lucrarea de interes național

„Deschiderea și punerea în exploatare a carierei Roșiuța, județul
Gorj, la o capacitate de 3.000.000 tone lignit/an”, în componența
prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
Ministrul internelor și reformei administrative,
Cristian David
București, 4 octombrie 2007.
Nr. 1.189.
ANEXĂ

COMPONENȚA
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Comisiei pentru soluționarea întâmpinărilor persoanelor fizice în vederea exproprierii pentru cauză de utilitate publică
pentru lucrarea de interes național „Deschiderea și punerea în exploatare a carierei Roșiuța, județul Gorj,
la o capacitate de 3.000.000 tone lignit/an”
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Președinte: Bucșă Mircea, consilier, Direcția generală resurse minerale
Membri:
— Popescu Cornel, consilier, Direcția generală resurse minerale
— Moța Adriana Elena, consilier juridic, Direcția generală resurse minerale
— Barbu Daniela Angela — consilier, Direcția generală resurse minerale
— Bucurescu Sorin — primarul comunei Slivilești, județul Gorj
— Cioabă Iancu — proprietar, satul Slivilești, comuna Slivilești, județul Gorj
— Pătrașcu I. Dumitru — proprietar, satul Cojmănești, comuna Slivilești, județul Gorj
— Ciorecan Constantin — proprietar, satul Cojmănești, comuna Slivilești, județul Gorj
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HOTĂRÂRE
privind darea în administrarea Ministerului Economiei și Finanțelor — Agenția Națională
de Administrare Fiscală — Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Vrancea
și Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse — Agenția Județeană pentru
Ocuparea Forței de Muncă Vrancea a unor bunuri imobile proprietate publică a statului
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În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 12 alin. (1) și (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea
publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 175 alin. (5) din Ordonanța Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă darea în administrarea Ministerului
Economiei și Finanțelor — Agenția Națională de Administrare
Fiscală — Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului
Vrancea și Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse —
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vrancea
a unor bunuri imobile proprietate publică a statului, situate în
orașul Panciu, Bd. Independenței nr. 6, județul Vrancea, având

datele de identificare prevăzute în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. — Predarea-preluarea bunurilor imobile prevăzute la
art. 1 se face pe bază de proces-verbal încheiat între părțile
interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare
a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse,
Paul Păcuraru
București, 4 octombrie 2007.
Nr. 1.190.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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a bunurilor imobile*) (construcție și teren) situate în orașul Panciu, Bd. Independenței nr. 6, județul Vrancea,
proprietate publică a statului, care se dau în administrarea Ministerului Economiei și Finanțelor — Agenția Națională de
Administrare Fiscală — Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Vrancea și Ministerului Muncii, Familiei
și Egalității de Șanse — Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vrancea
Nr.
crt.

Locul unde sunt situate
construcția și terenul
care se transmit

Persoana juridică
căreia i se dă în administrare imobilul

Caracteristicile tehnice
ale imobilului

Orașul Panciu,
Bd. Independenței nr. 6,
județul Vrancea

Ministerul Economiei și Finanțelor —
Agenția Națională de Administrare Fiscală —
Direcția Generală a Finanțelor Publice
a Județului Vrancea

— Construcție C1 (P+1) cu destinația de birouri,
în suprafață de 588,86 m2,
nr. cadastral 2.601/1/2C1-U2 (parter)
și 2.601/1/2C1-U3 (etaj)
— Teren aferent construcției în indiviziune,
în suprafață de 290,73 m2,
nr. cadastral 2.601/1/2N
— Teren curți construcții,
în suprafață de 1.282,00 m2,
nr. cadastral 2.601/1/1N

2.

Orașul Panciu,
Bd. Independenței nr. 6,
județul Vrancea

Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de
Șanse — Agenția Județeană pentru
Ocuparea Forței de Muncă Vrancea

— Cameră, înscrisă în extrasul de carte funciară
sub denumirea de „sală de ședințe”, în suprafață
de 41,14 m2 (suprafața utilă
de 35 m2), situată la parterul construcției C1,
nr. cadastral 2.601/1/2 C1-U1
— Teren aferent acesteia în indiviziune,
în suprafață de 24,27 m2,
nr. cadastral 2.601/1/2N
— Teren curți construcții,
în suprafață de 141,00 m2,
nr. cadastral 2.601/1/3N
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*) Construcția și terenul au trecut în proprietatea publică a statului în baza Procesului-verbal nr. 3.645 din 18 iulie 2007, întocmit de Ministerul Economiei
și Finanțelor — Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Vrancea — Administrația Finanțelor Publice a
Orașului Panciu.
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HOTĂRÂRE
privind trecerea unui imobil aflat în domeniul privat al statului
și în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”
în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Economiei și Finanțelor —
Agenția Națională de Administrare Fiscală — Autoritatea Națională a Vămilor
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 8 alin. (1) și al art. 12 alin. (1) și (2) din Legea nr. 213/1998
privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă trecerea unui imobil, având datele de
identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului în domeniul
public al statului.
Art. 2. — Se aprobă transmiterea imobilului prevăzut la
art. 1 din administrarea Regiei Autonome „Administrația
Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Ministerului
Economiei și Finanțelor — Agenția Națională de Administrare
Fiscală — Autoritatea Națională a Vămilor.

Art. 3. — Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se
face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în
termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei
hotărâri.
Art. 4. — Autoritatea Națională a Vămilor va prelua
contractele de locațiune și prestări de servicii încheiate de Regia
Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” cu
Camera de Conturi a Județului Ilfov și cu Curtea de Conturi a
României, pentru părțile din imobilul prevăzut la art. 1, aflate în
folosința acestor instituții publice.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

București, 4 octombrie 2007.
Nr. 1.191.

Contrasemnează:
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
Secretarul general al Guvernului,
Ilie Gavril Bolojan

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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a imobilului aflat în domeniul privat al statului
și în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”,
care trece în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Economiei și Finanțelor —
Agenția Națională de Administrare Fiscală — Autoritatea Națională a Vămilor
Persoana juridică
de la care
se transmite imobilul

Adresa
imobilului

Regia Autonomă
„Administrația
Patrimoniului
Protocolului
de Stat”

Caracteristicile tehnice
ale imobilului

Nr. de inventar
Cod de clasificare

Suprafața terenului = 1.457,97 m2
Suprafața construită = 1.087,05 m2
Suprafața desfășurată = 6.232,51 m2
Valoarea de inventar = 2.649.930,95 lei

Ministerul Economiei
și Finanțelor —
Agenția Națională
de Administrare Fiscală —
Autoritatea Națională
a Vămilor

S.A.I.F.I.
1650
Cod 2.2
Clasa 1.6.4
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București,
str. Matei Millo
nr. 13—15,
sectorul 1

Persoana juridică
la care
se transmite imobilul
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