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DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

D E C I Z I A Nr. 701
din 11 septembrie 2007

referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 141 din Legea nr. 85/2006
privind procedura insolvenței, art. 592 alin. 2 din Codul de procedură civilă, art. 86
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului
și ale art. II pct. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2005 pentru modificarea
și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri
pentru privatizarea Societății Comerciale Combinatul Siderurgic „Sidex” — S.A. Galați
și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active
ale statului
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind
valorificarea unor active ale statului. Excepția a fost ridicată
de Oros Lepa cu prilejul soluționării recursului formulat împotriva
Încheierii nr. 3.178 din 7 decembrie 2006, pronunțată de
Tribunalul Arad – Secția comercială și de contencios
administrativ în Dosarul nr. 6.297/2006.
În motivarea excepției, autorul acesteia susține, în esență,
că art. 141 din Legea nr. 85/2006 și art. 592 alin. 2 din Codul de
procedură civilă restrâng nejustificat dreptul la un proces
echitabil, dreptul la apărare și dreptul de proprietate, întrucât
permit instituirea măsurilor asiguratorii fără ca în prealabil
această măsură să fie pusă în discuția persoanei urmărite,
conform art. 138 din Legea nr. 85/2006, și fără a i se asigura
posibilitatea de a se apăra. De asemenea, arată că, deși partea
interesată poate formula recurs, până la soluționarea acestuia,
dreptul de proprietate este totuși restrâns, ceea ce aduce
prejudicii ce nu pot fi reparate integral în fața instanței de recurs.
În sfârșit, arată că aceste măsuri nu pot fi considerate ca fiind
necesare într-o societate democratică și nu urmăresc ocrotirea
unui „interes de utilitate publică”. În ceea ce privește art. 86 din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/1998, arată că acesta
este contrar dreptului la un proces echitabil, în care se asigură
egalitatea de arme a părților, întrucât doar AVAS beneficiază de
scutiri de taxe de timbru, timbru judiciar, cauțiuni și alte taxe, iar
nu și partea adversă. Referindu-se la art. II pct. 2 din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 43/2005, susține că este contrar
art. 115 alin. (4) și (6) din Constituție. În acest sens, arată că, așa
cum reiese din expunerea de motive care au stat la baza emiterii
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2005, măsura scutirii
AVAS de la plata taxei de timbru și a cauțiunii trebuia să fie una
temporară, iar nu permanentă.
Curtea de Apel Timișoara – Secția comercială apreciază
că excepția ridicată nu este întemeiată, având în vedere că
dispozițiile legale criticate constituie normele unei proceduri
speciale, caracterizate prin celeritate, putând să deroge de la
normele dreptului comun.
În conformitate cu dispozițiile art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată
președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului
și Avocatului Poporului, pentru a-și formula punctele de vedere
cu privire la excepția de neconstituționalitate.
Guvernul apreciază că excepția de neconstituționalitate nu
este întemeiată. Astfel, consideră că textele de lege criticate nu
încalcă dreptul la un proces echitabil și nu aduc atingere
dreptului de proprietate. În acest sens, arată că legiuitorul a
instituit în materia măsurilor asigurătorii o procedură specială,
derogatorie de la dreptul comun, prin care nu se soluționează
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Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate
a dispozițiilor art. 141 din Legea nr. 85/2006 privind procedura
insolvenței, art. 592 alin. 2 din Codul de procedură civilă, art. 86
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind
valorificarea unor active ale statului și ale art. II pct. 2 din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2005 pentru
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății
Comerciale Combinatul Siderurgic „Sidex” — S.A. Galați și a
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind
valorificarea unor active ale statului, excepție ridicată de Oros
Lepa în Dosarul nr. 6.297/108/2006 al Curții de Apel Timișoara –
Secția comercială.
La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de
citare este legal îndeplinită.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excepției ca neîntemeiată, arătând că textele de
lege criticate nu contravin dispozițiilor constituționale invocate
de autorul excepției.
C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată
următoarele:
Prin Încheierea din 27 martie 2007, pronunțată în Dosarul
nr. 6.297/108/2006, Curtea de Apel Timișoara – Secția
comercială a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de
neconstituționalitate a dispozițiilor art. 141 din Legea
nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, art. 592 alin. 2 din
Codul de procedură civilă, art. 86 din Ordonanța de urgență
a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active
ale statului și ale art. II pct. 2 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 43/2005 pentru modificarea și completarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2001 privind
unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale
Combinatul Siderurgic „Sidex” — S.A. Galați și a
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dispozițiile art. II pct. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 43/2005.
Textele de lege criticate au următoarea redactare:
— Art. 141 din Legea nr. 85/2006: „(1) Odată cu cererea
formulată conform art. 138 alin. (1) sau, după caz, art. 138
alin. (3), administratorul judiciar sau lichidatorul ori, după caz,
comitetul creditorilor va putea cere judecătorului-sindic să
instituie măsuri asigurătorii asupra bunurilor din averea
persoanelor urmărite conform art. 138. Fixarea unei cauțiuni de
10% din valoarea pretențiilor este obligatorie.
(2) Cererea de măsuri asigurătorii poate fi formulată și
ulterior introducerii acțiunii prevăzute la art. 138.”;
— Art. 592 alin. 2 din Codul de procedură civilă: „ Instanța va
decide de urgență, în camera de consiliu, fără citarea părților,
prin încheiere executorie, fixând totodată, dacă este cazul,
cuantumul cauțiunii și termenul înăuntrul căruia urmează să fie
depusă aceasta. Încheierea este supusă numai recursului, în
termen de 5 zile de la comunicare. Recursul se judecă de
urgență și cu precădere, cu citarea în termen scurt a părților.”;
— Art. 86 din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 51/1998: „Cererile formulate de A.V.A.S. și orice alte acte
procedurale efectuate de și pentru aceasta în orice fel de cauze
sunt scutite de taxe de timbru, timbru judiciar, cauțiuni și orice
alte taxe.”
În opinia autorului excepției, textele de lege criticate
contravin următoarelor prevederi constituționale: art. 21
alin. (1)—(3) referitoare la accesul liber la justiție și la dreptul
părților la un proces echitabil; art. 24 privind dreptul la apărare;
art. 44 alin. (1) și (2) privind dreptul de proprietate, garantarea
și ocrotirea proprietății private; art. 53 referitor la restrângerea
exercițiului unor drepturi sau libertăți; art. 115 alin. (4) referitor la
dreptul Guvernului de a emite ordonanțe de urgență; art. 124
referitor la înfăptuirea justiției; și art. 136 alin. (6) privind
inviolabilitatea proprietății private. Totodată, susține și încălcarea
art. 6 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a
libertăților fundamentale referitoare la dreptul la un proces
echitabil, precum și a dispozițiilor art. 1 din Primul Protocol
adițional la Convenție privind dreptul de proprietate.
Examinând criticile de neconstituționalitate referitoare la
dispozițiile art. 141 din Legea nr. 85/2006 și art. 592 alin. 2 din
Codul de procedură civilă, Curtea constată că aceste texte de
lege, care reglementează posibilitatea și condițiile instituirii
măsurilor asigurătorii asupra bunurilor membrilor organelor de
supraveghere din cadrul societății sau de conducere, precum și
ale oricărei persoane care a cauzat starea de insolvență a
debitorului, constituie reguli de procedură a căror stabilire,
potrivit art. 126 alin. (2) din Constituție, intră în atribuțiile
exclusive ale legiuitorului. Aceste norme corespund cerințelor
unei proceduri speciale, derogatorii de la dreptul comun, așa
cum este procedura insolvenței sau, la modul general, luarea
măsurilor asigurătorii.
În cadrul procedurii de instituire a măsurilor asigurătorii nu
este soluționat fondul dreptului, finalitatea fiind doar aceea de a
asigura pentru viitor valorificarea acestuia. Astfel, legiuitorul a
urmărit preîntâmpinarea riscului la care este expus titularul
dreptului, și anume situația în care, deși dreptul i-a fost
recunoscut printr-o hotărâre definitivă sau irevocabilă, așadar
susceptibilă de punere în executare, să se vadă pus în
imposibilitatea de a-l realiza ca urmare a manoperelor dolosive
ale debitorului. Așa fiind, o asemenea procedură este guvernată
de imperativul celerității, fapt ce justifică soluționarea „de
urgență, în camera de consiliu, fără citarea părților”. Cu toate
acestea, partea interesată își poate exercita dreptul la apărare
prin formularea căii de atac a recursului împotriva încheierii de
soluționare a cererii de sechestru asigurător.
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fondul dreptului, ci se urmărește asigurarea valorificării acestuia
în sensul preîntâmpinării riscului ca cel căruia i-a fost recunoscut
printr-o hotărâre definitivă și irevocabilă să nu îl poată realiza
din cauza manoperelor dolosive ale debitorului. Această
procedură este guvernată de imperativul celerității. Partea
interesată are la dispoziție calea de atac a recursului, astfel că
își poate exercita dreptul la apărare. De asemenea, depunerea
unei cauțiuni de către partea care solicită instituirea sechestrului
asigurător reprezintă o garanție constituită în scopul dezdăunării
debitorului pentru eventualele pagube produse de o
indisponibilizare nejustificată a bunurilor sale. În ceea ce
privește scutirile de care beneficiază AVAS, arată că legiuitorul
este abilitat să instituie scutirea instituțiilor publice implicate în
procesul de privatizare de la plata taxelor de timbru și a
celorlalte taxe, având în vedere interesul general pe care îl
prezintă aceste instituții publice, precum și strânsa legătură cu
bugetul de stat (alimentat, printre altele, și prin încasarea taxelor
judiciare) a acțiunilor în justiție promovate de acestea în interes
public.
Avocatul Poporului consideră că toate dispozițiile de lege
criticate sunt constituționale întrucât nu aduc atingere dreptului
părților de a beneficia de toate garanțiile ce le presupune un
proces echitabil și sunt în deplină concordanță cu prevederile
constituționale privind proprietatea privată. De asemenea,
consideră că scutirea AVAS de la plata taxelor judiciare nu
aduce atingere dreptului la un proces echitabil, iar îndeplinirea
condițiilor pentru emiterea Ordonanței de urgență a Guvernului
a fost justificată și corespunzător motivată.
Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au
transmis punctele lor de vedere asupra excepției de
neconstituționalitate.
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examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de
judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile de lege
criticate, prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992,
reține următoarele:
Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este
competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție,
ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992,
să soluționeze excepția de neconstituționalitate.
Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie
dispozițiile art. 141 din Legea nr. 85/2006 privind procedura
insolvenței, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 359 din 21 aprilie 2006, și art. 592 alin. 2 din Codul de
procedură civilă, așa cum a fost modificat prin art. I pct. 218 din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 138/2000, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 2 octombrie
2000. De asemenea, autorul excepției critică și art. 86 din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind
valorificarea unor active ale statului, republicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 948 din 24 decembrie 2002,
așa cum a fost modificat prin art. II pct. 2 din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 43/2005 pentru modificarea și
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2001
privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale
Combinatul Siderurgic „Sidex” — S.A. Galați și a Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor
active ale statului, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 469 din 2 iunie 2005 și aprobată prin Legea
nr. 294/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 959 din 28 octombrie 2005. În sfârșit, autorul excepției critică
și separat, pentru motive de neconstituționalitate extrinsecă,
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alin. (1) și (2) din Constituție [ ], întrucât, în cadrul procesului,
ambele părți beneficiază de toate drepturile și garanțiile
procesuale care condiționează într-o societate democratică
procesul echitabil, judecat într-un termen rezonabil de către o
instanță independentă, imparțială și stabilită prin lege”.
Întrucât în cauză nu au intervenit elemente noi, de natură a
reconsidera jurisprudența Curții Constituționale, soluția și
considerentele acestei decizii își mențin valabilitatea și în
prezenta cauză.
În sfârșit, în ceea ce privește critica de neconstituționalitate
extrinsecă pe care autorul excepției o formulează referitor la
dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2005,
Curtea reține că acest act normativ a fost emis pentru
reglementarea unei situații extraordinare ce nu putea fi amânată,
în legătură cu procesul de privatizare, problemă în legătură cu
care România și-a asumat numeroase obligații pe parcursul
negocierii aderării la Uniunea Europeană.
Curtea constată că autorul excepției critică ordonanța de
urgență pentru neîndeplinirea cerințelor constituționale de
emitere numai în privința art. II pct. 2, prin care s-a prevăzut
modificarea art. 86 din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 51/1998.
Față de acestea Curtea reține, în principiu, că, în măsura în
care pentru domeniul principal de reglementare sunt întrunite
condițiile de stare extraordinară și de urgență a reglementării,
faptul că actul normativ cuprinde și o normă adiacentă ce putea
fi elaborată și pe calea procedurii obișnuite de legiferare nu
poate afecta constituționalitatea ordonanței de urgență.
În speță însă trebuie observat că modificarea art. 86 din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/1998 constă în
înlocuirea sintagmei „în legătură cu valorificarea activelor
bancare” cu sintagma „în orice fel de cauze”. Această modificare
a fost necesară și urgentă pentru că în urma transformării
Agenției pentru Valorificarea Activelor Bancare în Agenția pentru
Valorificarea unor Active ale Statului s-au lărgit și diversificat
atribuțiile sale, ca și procesele în care este implicată,
impunându-se extinderea sferei scutirilor.
În sfârșit, Curtea reține că urgența ce se impune la adoptarea
unei ordonanțe potrivit art. 115 alin. (4) din Constituție nu
presupune și ca dispozițiile actului normativ să aibă o
aplicabilitate limitată în timp, așa cum susține autorul excepției.
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Prin urmare, Curtea apreciază că dispozițiile art. 141 din
Legea nr. 85/2006 și art. 592 alin. 2 din Codul de procedură
civilă nu încalcă dreptul la un proces echitabil sau dreptul la
apărare în sensul consacrat de Constituție sau de Convenția
pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.
De asemenea, Curtea apreciază că nu pot fi reținute nici
criticile de neconstituționalitate vizând restrângerea nejustificată
a dreptului de proprietate. Astfel, constată că instituirea
vremelnică a măsurilor asigurătorii își găsește fundamentul în
necesitatea de a ocroti proprietatea privată a altor titulari. De
asemenea, observă că art. 136 alin. (5) din Constituție prevede
inviolabilitatea proprietății private numai în condițiile legii.
Mai mult, reglementarea obligației de a depune o cauțiune
pentru aceia care solicită instituirea măsurilor asigurătorii
reprezintă o piedică a exercitării acestui drept cu rea-credință,
cât și o garanție pentru cel căruia i se adresează aceste măsuri
că își va putea recupera eventualele prejudicii suferite.
De altfel, asupra unora dintre aceste aspecte, Curtea s-a mai
pronunțat și prin Decizia nr. 166 din 22 martie 2005, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 3 mai 2005,
când a respins ca fiind neîntemeiate criticile de
neconstituționalitate formulate împotriva art. 592 alin. 2 teza întâi
din Codul de procedură civilă.
În ceea ce privește dispozițiile art. 86 din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 51/1998, Curtea constată că acestea
au constituit în mai multe rânduri obiect al controlului de
constituționalitate prin raportare la aceleași critici formulate ca și
în prezenta cauză. În acest sens, poate fi amintită Decizia
nr. 853 din 28 noiembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 31 din 17 ianuarie 2007, în care Curtea,
invocând dispozițiile art. 139 alin. (1) din Constituție, a arătat că
„este atributul exclusiv al legiuitorului să prevadă inclusiv
scutirea instituțiilor publice implicate în procesul de privatizare
de la plata taxelor de timbru și a celorlalte taxe, având în vedere
interesul general pe care-l prezintă aceste instituții publice. În
plus, această scutire își are justificarea în strânsa legătură cu
bugetul de stat (alimentat, printre altele, și prin încasarea taxelor
judiciare) a acțiunilor în justiție promovate de acestea în interes
public”.
Cu același prilej Curtea a reținut și că „scutirea instituțiilor
publice implicate în procesul de privatizare de la plata taxelor
de timbru și a celorlalte taxe nu este de natură să contravină
niciunuia din principiile statuate în art. 21 alin. (3) și art. 124
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Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, al art. 1—3, al art. 11 alin. (1)
lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii
D E C I D E:

Respinge excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 141 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței,
art. 592 alin. 2 din Codul de procedură civilă, art. 86 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor
active ale statului și ale art. II pct. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2005 pentru modificarea și completarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale Combinatul
Siderurgic „Sidex” — S.A. Galați și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului,
excepție ridicată de Oros Lepa în Dosarul nr. 6.297/108/2006 al Curții de Apel Timișoara – Secția comercială.
Definitivă și general obligatorie.
Pronunțată în ședința publică din data de 11 septembrie 2007.
PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Patricia Marilena Ionea
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

D E C I Z I A Nr. 703
din 11 septembrie 2007

referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 322 pct. 5 și art. 328 alin. 1
din Codul de procedură civilă, precum și ale art. 79 și art. 80 din Legea nr. 168/1999
privind soluționarea conflictelor de muncă
judecătorești, contravenindu-se astfel art. 16 alin. (1), art. 21
alin. (1), (2) și (3) și art. 129 din Constituție.
Curtea de Apel București – Secția a VII-a civilă și pentru
cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale
apreciază că excepția nu este întemeiată, având în vedere că
autorul acesteia critică, în realitate, o omisiune legislativă,
solicitând modificarea și completarea textelor de lege, ceea ce
nici instanța judecătorească și nici Curtea Constituțională nu pot
face.
În conformitate cu dispozițiile art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată
președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului
și Avocatul Poporului, pentru a-și formula punctele de vedere cu
privire la excepția de neconstituționalitate ridicată.
Guvernul apreciază că excepția de neconstituționalitate nu
este întemeiată. Astfel, referindu-se la art. 322 din Codul de
procedură civilă, arată că stabilirea unor motive expres și
limitativ prevăzute de lege în care o cale de atac extraordinară
se poate exercita, precum și limitarea admisibilității ei numai la
anumite hotărâri judecătorești nu îngrădesc liberul acces la
justiție, prevederile criticate fiind în conformitate cu dispozițiile
art. 126 alin. (2) din Constituție, referitoare la stabilirea prin lege
a competențelor instanțelor judecătorești, și cu cele ale art. 129
referitoare la folosirea căilor de atac. În ceea ce privește
celelalte dispoziții de lege criticate de autorul excepției,
Guvernul, invocând jurisprudența Curții Constituționale în
materie, arată că acestea nu contravin dispozițiilor
constituționale invocate de autorul excepției.
Avocatul Poporului consideră că dispozițiile legale criticate
sunt constituționale, întrucât acestea nu încalcă dreptul de
acces liber la justiție, se aplică în mod egal tuturor situațiilor și
persoanelor prevăzute de ipoteza acestor norme juridice și nu
pun în discuție restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor
libertăți fundamentale.
Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au
transmis punctele lor de vedere asupra excepției de
neconstituționalitate ridicate.
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Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate
a dispozițiilor art. 322 pct. 5 și art. 328 alin. 1 din Codul de
procedură civilă, precum și ale art. 79 și art. 80 din Legea
nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă, excepție
ridicată de Aureliana Elena Șerban în Dosarul nr. 9.796/2/2006
(nr. vechi 2.649/2006) al Curții de Apel București – Secția a VII-a
civilă și pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări
sociale.
La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de
citare este legal îndeplinită.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere ca inadmisibilă a excepției de neconstituționalitate
referitoare la art. 322 pct. 5 din Codul de procedură civilă,
considerând că autorul excepției solicită, de fapt, o completare
a textului de lege. De asemenea, pune concluzii de respingere
ca neîntemeiată a excepției de neconstituționalitate privind
celelalte texte de lege criticate, acestea nefiind contrare
dispozițiilor constituționale invocate.
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— președinte
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— procuror
— magistrat-asistent
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Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Petre Ninosu
Ion Predescu
Puskás Valentin Zoltán
Tudorel Toader
Augustin Zegrean
Ion Tiucă
Patricia Marilena Ionea
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având în vedere actele și lucrările dosarului, constată
următoarele:
Prin Încheierea din 12 februarie 2007, pronunțată în Dosarul
nr. 9.796/2/2006 (nr. vechi 2.649/2006), Curtea de Apel
București – Secția a VII-a civilă și pentru cauze privind
conflicte de muncă și asigurări sociale a sesizat Curtea
Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a
prevederilor art. 322 pct. 5 și ale art. 328 alin. 1 din Codul de
procedură civilă, precum și ale art. 79 și art. 80 din Legea
nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă.
Excepția a fost ridicată de Aureliana Elena Șerban cu prilejul
soluționării recursului formulat împotriva Sentinței civile nr. 1.106
din 15 septembrie 2006, pronunțată de Tribunalul Teleorman în
Dosarul nr. 1.973/2006.
În motivarea excepției de neconstituționalitate, autorul
acesteia susține că art. 322 pct. 5 din Codul de procedură civilă
este neconstituțional „în măsura în care se interpretează că nu
se aplică și altor înscrisuri, necontestate de părți și care ar putea
conduce la o altă soluție decât cea pronunțată de instanță”. În
această interpretare consideră că acest articol restrânge
accesul liber la justiție și dreptul la un proces echitabil. În ceea
ce privește art. 328 alin. 1 din Codul de procedură civilă, art. 79
și art. 80 din Legea nr. 168/1999, susține că acestea, prin
coroborare, creează o inegalitate între cetățeni prin faptul că, în
cadrul litigiilor de muncă, dau dreptul la o singură cale de atac
împotriva hotărârii asupra revizuirii, în timp ce, în alte cauze,
părțile beneficiază de două căi de atac împotriva hotărârilor

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de
judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile de lege
criticate, prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992,
reține următoarele:
Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este
competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție,
ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992,
să soluționeze excepția de neconstituționalitate.
Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie
art. 322 pct. 5 și art. 328 alin. 1 din Codul de procedură civilă,
precum și art. 79 și art. 80 din Legea nr. 168/1999 privind
soluționarea conflictelor de muncă, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 582 din 29 noiembrie 1999.
Textele de lege criticate au următoarea redactare:
Art. 322 pct. 5 din Codul de procedură civilă: „Revizuirea unei
hotărâri rămase definitivă în instanța de apel sau prin neapelare,
precum și a unei hotărâri dată de o instanță de recurs atunci
când evocă fondul, se poate cere în următoarele cazuri: []

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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5. dacă, după darea hotărârii, s-au descoperit înscrisuri considerarea unor situații deosebite, cu condiția, însă, ca aceste
doveditoare, reținute de partea potrivnică sau care nu au putut norme să se aplice în mod egal în toate cazurile și pentru toate
fi înfățișate dintr-o împrejurare mai presus de voința părților, ori persoanele care se încadrează în situații identice.
dacă s-a desființat sau s-a modificat hotărârea unei instanțe pe
În ceea ce privește dispozițiile de lege criticate, Curtea
care s-a întemeiat hotărârea a cărei revizuire se cere.”
constată că interesul legat de stabilitatea hotărârilor
Art. 328 alin. 1 din Codul de procedură civilă: „Hotărârea judecătorești definitive și irevocabile, precum și a raporturilor
asupra revizuirii este supusă căilor de atac prevăzute de lege juridice la care au dat naștere, impune ca legea să stabilească
pentru hotărârea revizuită.”
riguros și limitativ cazurile și motivele pentru care se poate
Art. 79 din Legea nr. 168/1999: „(1) Hotărârile instanței de exercita această cale de atac. Așa cum dispune art. 129 din
fond sunt definitive.
Constituție, căile de atac împotriva hotărârilor judecătorești se
(2) Hotărârile motivate ale instanței de fond se redactează și exercită în condițiile legii.
se comunică părților în termen de cel mult 15 zile de la
În același timp, Curtea observă că prevederea art. 328 alin. 1
pronunțare.”
din
Codul de procedură civilă, potrivit căreia „Hotărârea asupra
Art. 80 din Legea nr. 168/1999: „Termenul de recurs este de
revizuirii
este supusă căilor de atac prevăzute de lege pentru
10 zile de la data comunicării hotărârii pronunțate de instanța
hotărârea
revizuită”, nu creează nicio discriminare, ea
de fond.”
În opinia autorului excepției, dispozițiile legale criticate aplicându-se deopotrivă tuturor persoanelor aflate în ipoteza
contravin următoarelor prevederi constituționale: art. 16 alin. (1) normei legale.
Ceea ce ar crea o discriminare, potrivit celor susținute de
privind egalitatea în drepturi; art. 21 alin. (1), (2) și (3) referitoare
la dreptul de acces liber la justiție și la dreptul părților la un autorul excepției, ar fi faptul că, în situația conflictelor de muncă,
proces echitabil soluționat într-un termen rezonabil; art. 53 legiuitorul a prevăzut pentru soluționarea acestora doar două
privind restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor grade de jurisdicție, fapt ce ar determina ca și împotriva hotărârii
libertăți; și art. 129 privind exercitarea căilor de atac împotriva de revizuire să poată fi exercitată doar o singură cale de atac.
Curtea apreciază, însă, că și aceste dispoziții se
hotărârilor judecătorești.
Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea reține subordonează art. 126 alin. (2) și art. 129 din Constituție, fără a
că dispozițiile art. 322 pct. 5 și ale art. 328 alin. 1 din Codul de aduce nicio restrângere dreptului la un proces echitabil.
procedură civilă reprezintă reguli de procedură ce
Astfel, conflictele de muncă, având în vedere specificul și
reglementează revizuirea ca o cale extraordinară de atac pentru implicațiile lor sociale, se judecă după o procedură caracterizată
reformarea hotărârilor judecătorești. În opinia autorului excepției, prin celeritate. De aceea, legiuitorul a prevăzut pentru
aceste texte de lege restrâng accesul liber la justiție și dreptul la soluționarea acestora două grade de jurisdicție, respectiv o
un proces echitabil, întrucât limitează posibilitatea părților de a singură cale de atac.
folosi această cale extraordinară de atac, atât sub aspectul
Nicio dispoziție constituțională sau reglementare
cazurilor când poate fi formulată, cât și sub aspectul căilor de internațională nu stabilește gradele de jurisdicție și numărul
atac ce pot fi exercitate împotriva hotărârii asupra revizuirii, căilor de atac care trebuie prevăzute pentru judecarea diferitelor
creându-se, în acest din urmă caz, discriminări între cetățeni.
litigii, reglementarea acestor probleme intrând în atribuțiile
În ceea ce privește dispozițiile art. 79 și art. 80 din Legea
exclusive ale legiuitorului național. Stabilirea unor reguli
nr. 168/1999, Curtea constată că și acestea constituie norme de
procedură, prin care se reglementează calea de atac ce poate diferențiate în această materie, ținând seama de specificul unor
fi exercitată împotriva hotărârilor judecătorești cu prilejul litigii sau chiar de situația deosebită, specifică în care se află
soluționării conflictelor de muncă și pe care autorul excepției le persoanele implicate, nu are semnificația instituirii unor privilegii
critică prin raportare la dispozițiile art. 328 alin. 1 din Codul de ori discriminări.
De altfel, asupra acestor din urmă aspecte, Curtea s-a mai
procedură civilă, întrucât, prin coroborare, limitează posibilitatea
de a formula calea de atac împotriva hotărârii asupra revizuirii. pronunțat și prin Decizia nr. 175 din 18 iunie 2002, publicată în
Având în vedere aceste aspecte, Curtea reține că, potrivit Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 539 din 24 iulie 2002,
art. 126 alin. (2) din Constituție, competența și procedura de când, analizând constituționalitatea art. 79 și art. 80 din Legea
judecată se stabilesc numai prin lege. Astfel, legiuitorul este în nr. 168/1999 în raport cu dispozițiile art. 16 alin. (1) și ale art. 21
drept să stabilească regulile de procedură cu aplicabilitate alin. (1) din Constituție, a respins criticile de neconstituționalitate
generală, dar și unele reguli speciale, derogatorii, în ca fiind neîntemeiate.
Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, al art. 1—3, al art. 11 alin. (1)
lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii
D E C I D E:

Respinge excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 322 pct. 5 și ale art. 328 alin. 1 din Codul de procedură civilă,
precum și ale art. 79 și art. 80 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă, excepție ridicată de Aureliana
Elena Șerban în Dosarul nr. 9.796/2/2006 (nr. vechi 2.649/2006) al Curții de Apel București – Secția a VII-a civilă și pentru cauze
privind conflicte de muncă și asigurări sociale.
Definitivă și general obligatorie.
Pronunțată în ședința publică din data de 11 septembrie 2007.
PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Patricia Marilena Ionea
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.359/2001
privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova,
precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea
publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:
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Plopu si împrejmuire”, şi coloana 3, care va avea următorul
cuprins: „Suprafaţa construită — 17,86 m2 (izolator), suprafaţa
terenului — 761 m2”;
— poziţia nr. 18 coloana 2, care va avea următorul cuprins:
„Clădire, anexă (magazie pentru lemne) şi teren aferent
Grădiniţei Plopu”, şi coloana 3, care va avea următorul cuprins:
„Suprafaţa construită — 169 m2; suprafaţa terenului — 982 m2”;
— poziţia nr. 19 coloana 3, care va avea următorul cuprins:
„Suprafaţa terenului 7.010 m2”;
b) secţiunea „Bunuri imobile” se completează cu trei noi
poziţii, poziţiile nr. 22, 23 şi 24, conform anexei nr. 3 la prezenta
hotărâre.
4. La anexa nr. 93 „Inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public al comunei Teişani”:
a) la secţiunea I „Bunuri imobile”, se abrogă poziţiile nr. 4, 8,
9, 15, 17, 23, 24, 25, 28, 31, 34, 35 şi 36;
b) la secţiunea I „Bunuri imobile” se modifică următoarele
poziţii:
— poziţia nr. 1 coloana 3, care va avea următorul cuprins:
„Compusă din 9 săli de clasă, un laborator, două cancelarii,
suprafaţa construită 494,6 m2, suprafaţa desfăşurată 989,2 m2”;
— poziţia nr. 2 coloana 3, care va avea următorul cuprins:
„Situat în intravilanul satului Teişani, tarlaua 18, parcela Cc 450,
suprafaţa 3.424 m2”;
— poziţia nr. 3 coloana 3, care va avea următorul cuprins:
„Compusă din 12 săli de clasă, două cancelarii în suprafaţă de
1.303,4 m2”;
— poziţia nr. 5 coloana 3, care va avea următorul cuprins:
„Situată în intravilanul satului Olteni, tarlaua 20, parcela Cc
1371, suprafaţa 6.000 m2”;
— poziţia nr. 6 coloana 2, care va avea următorul cuprins:
„Teren intravilan situat în satul Olteni”, şi coloana 3, care va avea
următorul cuprins: „Situat în centrul satului Olteni, tarlaua 19,
parcela Cc 1319, cu vecinătăţile: Panait C-tin la nord, Miulescu
C-tin la est, Milescu C-tin şi Consiliul Local Teişani la sud,
DJ 219 la vest, în suprafaţă de 465 m2”;
— poziţia nr. 7 coloana 2, care va avea următorul cuprins:
„Teren intravilan situat în satul Olteni”, şi coloana 3, care va avea
următorul cuprins: „Situat în centrul satului Olteni, tarlaua 20,
parcela A 1370 cu vecinătăţile: la nord — Curte coală Olteni,
la est — Voicilă Gheorghe, la sud — drum, la vest — DJ 219, în
suprafaţă de 2.300 m2”;
— poziţia nr. 10 coloana 2, care va avea următorul cuprins:
„Teren sport coală Teişani şi Monumentul Eroilor”, şi coloana 3,
care va avea următorul cuprins: „Situat vizavi de coala Teişani,
tarlaua 11, parcela Cc 248, în suprafaţă de 1.718 m2”;
— poziţia nr. 11 coloana 3, care va avea următorul cuprins:
„Construită din zidărie, acoperită cu tablă în suprafaţă de 58,4
m2”, şi coloana 4, care va avea următorul cuprins: „1985”;
— poziţia nr. 12 coloana 3, care va avea următorul cuprins:
„Construită din cărămidă, acoperită cu tablă, în suprafaţă de
45 m2”;
— poziţia nr. 13 coloana 3, care va avea următorul cuprins:
„Construit din cărămidă, acoperit cu ţiglă, în suprafaţă de
31,4 m2”;
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Art. I. — Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind
atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.128 şi 128 bis din
18 februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se
modifică şi se completează după cum urmează:
1. Anexa nr. 18 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al comunei Aluniş” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa
nr. 1 la prezenta hotărâre.
2. Anexa nr. 34 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al comunei Călugăreni”, la secţiunea „Bunuri imobile”, se
completează cu trei noi poziţii, poziţiile nr. 32, 33, 34, conform
anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
3. La anexa nr. 70 „Inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public al comunei Plopu”:
a) la secţiunea I „Bunuri imobile” se modifică următoarele
poziţii:
— poziţia nr. 1 coloana 2, care va avea următorul cuprins:
„Construcţie (clădire şcoală şi magazie pentru lemne); teren
aferent colii generale cu clasele I—VIII Plopu şi gard din
prefabricate”, şi coloana 3, care va avea următorul cuprins:
„Suprafaţa construită 460 m2; suprafaţa terenului 3.161 m2 ”;
— poziţia nr. 2 coloana 2, care va avea următorul cuprins:
„Construcţie (clădire şcoală, WC din scândură şi magazie pentru
lemne); teren aferent colii generale cu clasele I—IV Nisipoasa
şi gard din prefabricate”, şi coloana 3, care va avea următorul
cuprins: „Suprafaţa construită 194 m2, suprafaţa terenului 2.948 m2 ”;
— poziţia nr. 3 coloana 2, care va avea următorul cuprins:
„Construcţie (clădire şcoală, magazie pentru lemne şi WC din
cărămidă); teren aferent colii generale cu clasele I—IV Hârşa
şi gard din plasă”;
— poziţia nr. 4 coloana 2, care va avea următorul cuprins:
„Construcţie (clădire şcoală şi WC din zid); teren aferent colii
generale cu clasele I—VIII Gâlmeia”, şi coloana 3, care va avea
următorul cuprins: „Suprafaţa construită 210 m2, suprafaţa
terenului 5.337 m2 ”;
— poziţia nr. 8 coloana 2, care va avea următorul cuprins:
„Drumuri locale asfaltate”;
— poziţia nr. 10 coloana 3, care va avea următorul cuprins:
„22 de fântâni”;
— poziţia nr. 11 coloana 2, care va avea următorul cuprins:
„Poduri şi podeţe Plopu”, şi coloana 3, care va avea următorul
cuprins: „7 podeţe; 2 poduri; tuburi din beton armat”;
— poziţia nr. 13 coloana 3, care va avea următorul cuprins:
„3 poduri; tuburi din beton armat”;
— poziţia nr. 16 coloana 2, care va avea următorul cuprins:
„Construcţie (clădire consiliu, WC din cărămidă, baracă din plăci
pentru sport şi magazie pentru lemne); teren aferent Primăriei
Plopu şi gard din prefabricate, gard din scândură, gard din plasă,
gard din prefabricate pentru sport”, şi coloana 3, care va avea
următorul cuprins: „Suprafaţa construită 130 m2; suprafaţa
terenului 3.600 m2”, şi coloana 4, care va avea următorul
cuprins: „Clădire consiliu — 1943; WC din cărămidă — 1985;
extindere sediu primărie — 2005”;
— poziţia nr. 17 coloana 2, care va avea următorul cuprins:
„Spaţiu — clădire şi teren aferent Dispensarului medical uman
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— poziţia nr. 33 coloana 2, care va avea următorul cuprins:
„Teren pentru sport”, şi coloana 3, care va avea următorul
cuprins: „Situat în satul Olteni, tarlaua 32, parcela F 1735, cu
vecinătăţile: la nord — moştenitor Dumitrescu Ghe. Maria, la
est — moştenitor Tomescu Anghel, moştenitori Pîrvu Gheorghe,
Trache C-tin, la sud — DC 17, la vest — moştenitor Dumitrescu
Ghe. Maria, în suprafaţă de 10.339 m2 ”;
— poziţia nr. 37 coloana 2, care va avea următorul cuprins:
„Staţie pompe de apă potabilă şi terenul aferent”, şi coloana 3,
care va avea următorul cuprins: „Situată în satul Teişani, punctul
“La Vine”, tarlaua 27, şi cuprinde staţie de captare, clorinare şi
pompare cu rezervor tampon, racord electric şi WC în suprafaţă
de 64 m2, construite pe un teren în suprafaţă de 181 m2”;
— poziţia nr. 38 coloana 3, care va avea următorul cuprins:
„Traversează de la E la V localitatea de la staţia de pompare la
rezervor, construită din ţeavă de oţel în lungime de 2,5 km”;
— poziţia nr. 39 coloana 2, care va avea următorul cuprins:
„Rezervor de înmagazinare şi terenul aferent”, şi coloana 3, care
va avea următorul cuprins: „Situat în satul Teişani, tarlaua 8,
circular, construit din beton, cu capacitatea de 500 m3, pe un
teren în suprafaţă de 500 m2”;
— poziţia nr. 40 coloana 2, care va avea următorul cuprins:
„Staţie de captare apă”, şi coloana 3, care va avea următorul
cuprins: „Situată în satul Teişani, pct. “La Vine”, tarlaua 27,
compusă din: staţie de pompare în suprafaţă de 30 m2 cu
branşament electric; drenuri de captare a apei; teren în
suprafaţă de 6.500 m2”;
— poziţia nr. 41 coloana 3, care va avea următorul cuprins:
„Amplasate în intravilanul satelor Teişani, Olteni, tubeiu, Valea
Stâlpului, în lungime totală de 25 km”, şi coloana 4, care va avea
următorul cuprins: „1998—2005”;
— poziţia nr. 43 coloana 3, care va avea următorul cuprins:
„Din DN 1A până la DJ 219, cu o lungime de 1,6 km”;
— poziţia nr. 51 coloana 3, care va avea următorul cuprins:
„De la casa 173 tubeiu până la DJ 219, cu o lungime de 0,76
km”;
— poziţia nr. 60 coloana 3, care va avea următorul cuprins:
„Din DJ 219 până în DC neclasificat, cu o lungime de 0,20 km”;
— poziţia nr. 81 coloana 3, care va avea următorul cuprins:
„De la casa nr. 591 Teişani până la casa nr. 98 Olteni, cu o
lungime de 0,500 km”;
— poziţia nr. 82 coloana 3, care va avea următorul cuprins:
„De la casa nr. 119 la casa nr. 115 Olteni, cu o lungime de
0,30 km”;
— poziţia nr. 160 coloana 3, care va avea următorul cuprins:
„Din DJ 219 până la izlaz Olteni, cu o lungime de 2,4 km”;
— poziţia nr. 166 coloana 3, care va avea următorul cuprins:
„Din izlaz Olteni până în DJ 219, cu o lungime de 1,5 km”;
— poziţia nr. 172 coloana 3, care va avea următorul cuprins:
„Din DJ 219 până în punctul Baica, cu o lungime de 1,1, km”;
— poziţia nr. 173 coloana 3, care va avea următorul cuprins:
„Din DJ 219 până în hotar Izvoarele, cu o lungime de 0,57 km”;
c) secţiunea „Bunuri imobile” se completează cu trei noi
poziţii, poziţiile nr. 174, 175 şi 176, conform anexei nr. 4 la
prezenta hotărâre.
Art. II. — Anexele nr. 1—4 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
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— poziţia nr. 14 coloana 3, care va avea următorul cuprins:
„Construit din cărămidă, cu planşeu din beton, în suprafaţă de
30 m2”;
— poziţia nr. 16 coloana 2, care va avea următorul cuprins:
„Imobil construcţie situat în satul Olteni”, şi coloana 3, care va
avea următorul cuprins: „Compus din 3 camere şi hol, în
suprafaţă de 84 m2 construit pe terenul de la pct.6 din prezentul
inventar”;
— poziţia nr. 18 coloana 2, care va avea următorul cuprins:
„Dispensar uman Teişani şi anexă”, şi coloana 3, care va avea
următorul cuprins: „Construit din cărămidă, planşeu din beton,
acoperit cu tablă, compus din 4 cabinete în suprafaţă construită
de 100,55 m2 şi suprafaţă desfăşurată de 201,1 m2 şi o anexă
de 10,51 m2”;
— poziţia nr. 19 coloana 2, care va avea următorul cuprins:
„Cămin cultural, bibliotecă, grădiniţă copii şi Poliţie Comunitară
Teişani”, şi coloana 3, care va avea următorul cuprins: „Construit
din cărămidă, planşeu din lemn, acoperit cu ţiglă, în suprafaţă de
611,72 m2”;
— poziţia nr. 20 coloana 2, care va avea următorul cuprins:
„Clădire casă de citit Bughea de Sus şi terenul aferent”, şi
coloana 3, care va avea următorul cuprins: „Construită din
cărămidă, acoperită cu ţiglă, în suprafaţă de 100 m2, pe un teren
situat în tarlaua 70, parcela Cc 2923, în suprafaţă de 1.000 m2”;
— poziţia nr. 21 coloana 2, care va avea următorul cuprins:
„Magazin mixt Teişani şi terenul aferent”, şi coloana 3, care va
avea următorul cuprins: „Construit din lemn, acoperit cu tablă, în
suprafaţă de 130 m2 pe un teren situat în tarlaua 11, parcela Cc
267, în suprafaţă de 400 m2”;
— poziţia nr. 22 coloana 2, care va avea următorul cuprins:
„Magazie de piatră a magazinului mixt Teişani şi terenul aferent”,
şi coloana 3, care va avea următorul cuprins: „Construită din
piatră cu planşeu din lemn în suprafaţă de 70 m2, pe un teren
situat în tarlaua 11, parcela P 266, în suprafaţă de 200 m2”;
— poziţia nr. 26 coloana 2, care va avea următorul cuprins:
„Teren aferent Cămin Cultural Teişani”, şi coloana 3, care va
avea următorul cuprins: „Situat în jurul Căminului cultural
Teişani, tarlaua 17, parcela Cc 416, în suprafaţă de 2. 230 m2”;
— poziţia nr. 27 coloana 2, care va avea următorul cuprins:
„Teren aferent dispensar uman Teişani”, şi coloana 3, care va
avea următorul cuprins: „Situat în jurul dispensarului uman
Teişani, tarlaua 17, parcela Cc 417, în suprafaţă de 403 m2”;
— poziţia nr. 29 coloana 2, care va avea următorul cuprins:
„Teren intravilan sat Olteni”, şi coloana 3, care va avea următorul
cuprins: „Situat în centrul satului Olteni, tarlaua 18, parcela Cc
1318, cu vecinătăţile: la nord — teren consiliul local, la est —
Miulescu C-tin, la sud — drum, la vest — DJ 219, în suprafaţă
de 250 m2”;
— poziţia nr. 30 coloana 2, care va avea următorul cuprins:
„Teren intravilan sat Teişani”, şi coloana 3, care va avea
următorul cuprins: „Situat în intravilanul satului Teişani, tarlaua
4, parcela CC 422, în suprafaţă de 350 m2, cu vecinătăţile: la
nord — Petrescu C-tin, la est — drum, la sud — drum, la vest —
DJ 100 N”;
— poziţia nr. 32 coloana 3, care va avea următorul cuprins:
„Situat în satul Teişani în vecinătatea râului Teleajen, compus
din două parcele: o parcelă situată în tarlaua 27, cu vecinătăţile:
la nord — ocolul silvic, la est — drum betonat, la sud — DJ 100
N, la vest — drum în suprafaţă de 10.000 m2; a doua parcelă
situată în tarlaua 28, în suprafaţă de 20.000 m2, cu vecinătăţile:
la nord — DJ 100N, la Est — drum betonat, la Sud — proprietăţi
particulare, la vest — S.C. CHIMFOREX — S.A.”;
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Elemente de identificare

Bunuri imobile

SECȚIUNEA 1

ce

fiz
i

Local şcoală cu cl. 1—8 Aluniş centru,
Suprafaţă construită = 595 mp
Suprafaţă desfăşurată = 1519 mp (P+1), nr. inv. 1.225
Local grădiniţă nr. 1 Aluniş centru
Suprafaţă construită = 525 mp
Suprafaţă desfăşurată = 681 mp; funcţionează în acelaşi local
cu şcoala cu cl. 1—8, nr. inv. 1226
Local şcoală cu cl. 1—8 Aluniş Ostrov,
Suprafaţă construită = 878 mp, suprafaţă utilă = 1.250 mp( P+1),
15 încăperi, nr. inv. 1.200
Local grădiniţă Aluniş Ostrov
Suprafaţă construită = 291 mp
4 încăperi, nr. inv. 1.213
Local şcoală cu cl. 1—4 Aluniş Vale
Suprafaţă construită = 188 mp, regim înălţime P, Nr. încăperi = 5,
nr. inv. 1.266
W.C coală cu cl. 1—8 Aluniş Centru, nr. inv. 1.196,
Suprafaţă construită = 37 mp
Magazie coală cu cl. 1—8 Aluniş Centru
Suprafaţă construită = 30 mp
W.C. coală cu cl. 1—4 Aluniş Vale, nr. inv. 1.195,
Suprafaţă construită = 18 mp
W.C coală cu cl. 1—8 Aluniş Ostrov
Suprafaţă construită = 30 mp, nr. inv. 1.203
Magazie coală cu cl. 1—8 Aluniş Ostrov
Suprafaţă construită = 34 mp, nr. inv. 1.204
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bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Aluniş
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ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 18 la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001)
Însuşit de Consiliul Local prin Hotărârea nr. 18/27.04.2007
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Atelier coală cu cl. 1—8 Aluniş Ostrov, nr. inv 1.187,
Suprafaţă construită = 150 mp
4 încăperi
W.C Atelier coala cu cl. 1—8 Aluniş Ostrov, nr. inv 1.194,
suprafaţă construită = 2 mp
Consiliul local, sat Aluniş, 12 încăperi, nr. inv. 1.189,
Suprafaţă construită = 158 mp
Depozit consiliul local, sat Aluniş, 3 încăperi
Suprafaţă construită = 35 mp, nr. inv. 1.205
Cămin cultural, sat Aluniş, 8 încăperi
Suprafaţa construită = 375 mp,
Suprafaţa utilă = 475 mp( P+1), nr. inv. 1.206
W.C Cămin cultural, sat Aluniş, 4 cabine
Suprafaţa construită = 10 mp, nr. inv. 1.220
W.C. piaţa, sat Aluniş, 2 cabine, nr. inv. 1.197,
Suprafaţa construită = 4 mp
W.C. piaţa, sat Aluniş nr. inv. 1.221, 2 cabine
Suprafaţă construită = 5 mp
WC Grădiniţă Nr. 1 Aluniş, 2 cabine;
Suprafaţă construită = 3 mp, nr. inv. 1.218
Galeria cu camera de captare a apei sat Aluniş,
izlazul Dumbravioara, lung. 414 ml., nr. inv. 1.228
Curţi construcţii Școală cu cl. 1—8 Aluniş centru = 0,20 ha
vecinătăţi: N — drum local secundar S — Avram Anghel,
Negut Sonia, E — Visan Elisabeta, V — Primăria
Curţi construcţii Școala cu cl. 1—4 Aluniş Vale = 0,16 ha vecinătăţi:
N — Olteanu Silvia, S — DJ 214, E — Cojocaru Maria,
V — drum local secundar
Curţi construcţii coala cu cl. 1—8 Aluniş Ostrov şi grădiniţă
Ostrov = 0,77 ha vecinătăţi: N — Brujban Constantin, S — Parohia
Ostrov, E — Teren sport, V — drum judeţean 101 T
Curţi construcţii Atelier coala cu cl. 1—8 Aluniş Ostrov,
suprafaţă = 2.850 mp
Curţi construcţii Cămin Cultural, sat Aluniş
Vecinătăţi: N — prund gârlă
S — drum local
E — SC PRODCOM ALUNI SRL
V — vâlcel
S = 0,17ha
Curţi construcţii, Consiliul local, sat Aluniş, vecini: N — drum local,
S V — Avram Anghel, E — coala Generală nr. 1, suprafaţă = 0,07 ha
Sport, sat Ostrov, vecini: N — Vasile Nicolae, S V — teren curţi
coala Generală Ostrov, E — pârâul Varbilau, suprafaţă = 0,54 ha,
nr. inv. 1.223
Prund de gârlă pârâul Aluniş şi pârâul Bertea,
suprafaţă = 118,79 ha

3

1932

1953

1932

1932
1932

1953

1932

1932

1980

1979

1979

1960

1979

1970

1970

1940—1995

1954

1932

4

9577

0,09

1,2

6042

1

40

1931

4612

0,21

13

5

6

10
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 720/24.X.2007

Împrejmuire
Împrejmuire
Împrejmuire
Împrejmuire
Împrejmuire
Împrejmuire
Împrejmuire
Uliţă

1.6.3.2.
1.6.3.2.
1.6.3.2.
1.6.3.2.
1.6.3.2
1.6.3.1
1.6.3.2
1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

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

Uliţă

Uliţă

Uliţă

Uliţă

Uliţă

Uliţă

Uliţă

Uliţă

Uliţă

Uliţă

Uliţă

Uliţă

Uliţă

Uliţă

Teren

29.

at

tin

es

D

iv

us

cl

ex

rm

fo

in

ăr

ite

tu

ra

ii
g

a

or

el

an

rs
o

pe

ce

fiz
i

Sat Aluniş, Vecini: N — S –V — drum local secundar.
E — pârâul Bertea, S = 0,05 ha
coala cu cl. 1—8 Aluniş centru 75 ml
coala cu cl. 1—8 Aluniş Ostrov, 124 ml
Grădiniţă Aluniş Ostrov 24 ml
Atelier-școală, sat Ostrov 101 ml
Piaţa comunală sat Aluniş, 242 ml, nr. inv. 1. 250
Lemn, Consiliul Local Aluniş, nr. inv. 1198, 14 ml
Metal, Consiliul Local Aluniş, 20 ml, nr. inv. 1.253
Strâmba, drum secundar pietruit de la nr. 66 la 149, de la nr. 192—200,
şi de la 209—222, având lungimea de 2,4 km şi lăţimea medie de 6 m
(din DJ 214), nr. inv. 1.001
Piaţă, drum secundar balastat de la nr. 1 la 24, având lungimea
de 0,6 km şi lăţimea medie de 6 m, nr. inv.1.002
Târg, drum secundar balastat de la nr. 25 la 29, având lungimea
de 0,150 km şi lăţimea medie de 4 m, nr. inv. 1. 003
Chiva, drum secundar balastat din DJ 214 de la nr. 38 la 65 şi 223—236,
lungimea de 0,5 km şi lăţimea medie de 6 m, nr. inv. 1. 004
Sopor, drum secundar balastat din DJ 214 de la nr. 50 la 55 şi 250—252,
lungimea de 0,3 km şi lăţimea medie de 4 m, nr. inv. 1. 005
Iorgoiu, drum secundar balastat din DJ 214 de la nr. 253 la 256,
lungimea de 0,1 km şi lăţimea medie de 4 m, nr. inv. 1.006
Enescu, drum secundar balastat din DJ 214 de la nr. 257 la 259,
lungimea de 0,15 km şi lăţimea medie de 3 m, nr. inv. 1.007
Strâmba, drum de pământ de la nr. 150 la 154, lungimea de 0,4 km
şi lăţimea medie de 3 m, nr. inv. 1.008
Strâmba, drum secundar balastat de la nr. 178 la 191, lungimea
de 0,1 km şi lăţimea medie de 3 m, nr. inv. 1. 009
Strâmba, drum secundar balastat de la nr. 203 la 208, lungimea
de 0,1 km şi lăţimea medie de 4 m, nr. inv. 1.010
Strâmba, drum secundar balastat de la nr. 201 la 202, lungimea
de 0,05 km şi lăţimea medie de 3 m, nr. inv. 1.011
Gasu, sat Aluniş, drum secundar balastat din DJ 214 de la nr. 281
la 321, lungimea de 0,6 km şi lăţimea medie de 4 m, nr. inv. 1. 012
Tuica, sat Aluniş, drum secundar balastat din DJ 214 de la nr. 322
la 333, lungimea de 0,32 km şi lăţimea medie de 4 m, nr. inv. 1. 013
Nila, sat Aluni, drum secundar balastat din DJ 214, de la nr. 338
la 359, lungimea de 0,58 km şi lăţimea medie de 5 m, nr. inv. 1. 014
Stanciu, sat Aluniş, drum secundar balastat din DJ 214,
de la nr. 365 la 370, lungimea de 0,3 km şi lăţimea medie
de 3 m, nr. inv. 1. 015
1985
1965
1990

1979
0,15
2,7
0,4
2,7
16.339
1.504
682
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Giumuc, sat Aluniş, drum secundar balastat din DJ 214,
de la nr. 381 la 388, lungimea de 0,2 km şi lăţimea medie
de 3 m, nr. inv. 1. 016
Muscalu, sat Aluniş, drum secundar pietruit din DJ 214
de la nr. 391 la 423, lungimea de 0,5 km şi lăţimea medie de 4 m,
nr. inv. 1.017
Leonte, sat Aluniş, drum secundar balastat din DJ 214 de la nr. 433
la 486, lungimea de 0,7 km şi lăţimea medie de 4 m, nr. inv. 1. 018
Cocos, sat Aluniş, drum secundar balastat din DJ 214 de la nr. 475
la 487, lungimea de 0,06 km şi lăţimea medie de 3 m, nr. inv. 1. 019
Visan, sat Aluniş, drum secundar balastat din DJ 214, de la nr. 505
la 514, lungimea de 0,3 km şi lăţimea medie de 3 m, nr. inv. 1. 020
Cismaresti, sat Aluniş, drum secundar balastat din DJ 214
de la nr. 547 la 549, lungimea de 0,6 km şi lăţimea medie de 4 m,
nr. inv. 1.021
Panduru, sat Aluniş, drum secundar balastat din DJ 214
de la nr. 538 la 542, lungimea de 0,1 km şi lăţimea medie de 3 m,
nr. inv. 1.022
Carpinoasa, sat Aluniş, drum secundar balastat din DJ 214,
de la nr. 553 la 626, lungimea de 2,75 km şi lăţimea medie de 4 m,
nr. inv. 1. 023
Olteni, sat Aluniş, drum secundar balastat din DJ 214
de la nr. 629 la 646, lungimea de 0,5 km şi lăţimea medie de 3 m,
nr. inv. 1. 024
Popa, sat Aluniş, drum secundar balastat din DJ 214 de la nr. 658
la 662, lungimea de 0,25 km şi lăţimea medie de 3 m, nr. inv. 1. 025
Chinezu, sat Aluniş, drum secundar balastat din DJ 214 de la nr. 678
la 680, lungimea de 0,3 km şi lăţimea medie de 3 m, nr. inv. 1. 026
Frunza, sat Aluniş, drum secundar balastat din DJ 214 de la nr. 689
la 694, lungimea de 0,1 km şi lăţimea medie de 4 m, nr. inv. 1. 027
Ghioaca, sat Aluniş, drum secundar balastat din DJ 214 de la nr. 711
la 714, lungimea de 0,5 km şi lăţimea medie de 4 m, nr. inv. 1.028
Laudica, sat Aluniş, drum secundar balastat din DJ 214 de la nr. 728
la 734, lungimea de 0,3 km şi lăţimea medie de 3 m, nr. inv. 1. 029
Tisa Mare, sat Aluniş, drum secundar balastat, de la nr. 755 la 756,
lungimea de 0,55 km şi lăţimea medie de 4 m, nr. inv. 1.030
Tisa Mica, sat Aluniş, drum secundar balastat de la nr. 738 la 745,
lungimea de 0,25 km şi lăţimea medie de 4 m, nr. inv. 1.031
Varsaturi, sat Aluniş, drum secundar balastat de la nr. 759 la 773,
lungimea de 0,3 km şi lăţimea medie de 4 m, nr. inv. 1.032
Cocos, sat Aluniş, drum secundar din pământ de la nr. 784 la 786,
lungimea de 0,1 km şi lăţimea medie de 4 m, nr. inv. 1.033
Carcaieci, sat Aluniş, drum secundar din pământ din DJ 214,
de la nr. la 523 la 526, lungimea de 0,5 km şi lăţimea medie de 4 m,
nr. inv. 1.034
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Valea Ciresului, sat Aluniş, drum secundar balastat de la nr. 801 la 830,
lungimea de 0,5 km şi lăţimea medie de 4 m, nr. inv. 1035
Anton, sat Aluniş, drum secundar balastat de la nr. 788 la 789,
lungimea de 0,1 km şi lăţimea medie de 3 m, nr. inv. 1036
Valea Frasenului, drum secundar balastat de la nr. 831 la 868,
lungimea de 0,7 km şi lăţimea medie de 4 m, nr. inv. 1037
Vasile Marin, sat Aluniş, drum secundar balastat de la nr. 873 la 896,
lungimea de 0,27 km şi lăţimea medie de 3,5 m, nr. inv. 1038
Valeea Mare, sat Aluniş, drum secundar balastat de la nr. 957 la 977,
lungimea de 0,35 km şi lăţimea medie de 5m, nr. inv. 1039
Popii, sat Aluniş, drum secundar balastat de la nr. 997 la 1013,
lungimea de 0,3 km şi lăţimea medie de 3 m, nr. inv. 1040
Primăriei, sat Aluniş, drum secundar balastat de la lungimea de 1 km
şi de la casa nr. 897 la 956 lăţimea medie 6 m, nr. inv. 1041
Primăriei, sat Aluniş, drum secundar balastat de la lungimea de 0,4 km
şi de la casa nr. 957—1008 lăţimea medie 6 m, nr. inv. 1042
Parvu, sat Ostrov, drum balastat din DJ 101 T de la nr. 7 la 11,
lungimea de 0,05 km şi lăţimea medie de 3 m, nr. inv. 1043
Anghelescu, sat Ostrov, drum balastat din DJ 101T
lungimea de 0,15 km şi lăţimea medie de 2m, nr. inv 1044
Brutărie, sat Ostrov, drum de pământ din DJ 101 T lungimea de 0,1 km
şi lăţimea medie de 2m, nr. inv. 1045
Tigănie, sat Ostrov, drum de pământ din DJ 101 T de la nr. 35 la 46,
lungimea de 0,6 km şi lăţimea medie de 4 m, nr. inv. 1046
Brujban, sat Ostrov, drum balastat din DJ 101 T de la nr. 46 la 59
şi de la nr. 81 la 93, lungimea de 0,45 km şi lăţimea medie de 3,5 m,
nr. inv 1047
Ghinea, sat Ostrov, drum balastat de la nr. 60 la 80, lungimea
de 0,35 km şi lăţimea medie de 4 m, nr. inv. 1048
Pantazi, sat Ostrov, drum balastat din DJ 101 T de la nr. 117 la 119,
lungimea de 0,25 km şi lăţimea medie de 4 m, nr. inv 1049
Barbalata, sat Ostrov, drum balastat din DJ 101 T lungimea
de 0,35 km şi lăţimea medie de 4 m, nr. inv 1050
Negrila, sat Ostrov, drum balastat din DJ 101 T de la nr. 143 la 148,
lungimea de 0,15 km şi lăţimea medie de 3 m, nr. inv 1051
Barbalateşti, sat Ostrov, drum balastat din DJ 101T de la nr. 152
la 178 A, lungimea de 0,45 km şi lăţimea medie de 3 m, nr. inv 1052
Gogu Badea, sat Ostrov, drum din pământ din DJ 101 T de la nr. 190
la 193, lungimea de 0,4 km şi lăţimea medie de 3 m, nr. inv 1053
Prund, sat Ostrov, drum balastat din DJ 101 T de la nr. 228 la 236,
lungimea de 0,55 km şi lăţimea medie de 4 m, nr. inv 1054
Colibasi, sat Ostrov, drum balastat din DJ 101 T de la nr. 237 la 254,
lungimea de 0,35 km şi lăţimea medie de 6 m, nr. inv 1055
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Roman, sat Ostrov, drum balastat din DJ 101 T de la nr. 255 la 264,
lungimea de 0,15 km şi lăţimea medie de 3 m, nr. inv. 1056
Vasile Parvu, sat Ostrov, drum balastat din DJ 101 T
de la nr. 268 la 275, lungimea de 0,2 km şi lăţimea medie de 4 m,
nr. inv. 1057
Piatra Frusinii, sat Ostrov, drum balastat din DJ 101 T
de la nr. 312 la 342 şi ajunge în DJ 214 lungimea de 1,15 km
şi lăţimea medie de 4 m, nr. inv 1058
Agricol, sat Aluniş, Valea Tiganului-Ion Marin 0,15 km, nr. inv. 1059
Agricol, sat Aluniş, Valea Tiganului 0,1 km, nr. inv. 1060
Agricol, sat Aluniş,Valea Mare 0,2 km, nr. inv. 1061
Agricol, sat Aluniş, Avram Monica 0,04 km, nr. inv. 1062
Agricol, sat Aluniş, Stocheci 0,2 km, nr. inv. 1063
Agricol, sat Aluniş, Strâmba — Carcaieci 0,45 km, nr. inv. 1064
Agricol, sat Aluniş, Strâmba — V. Pantazi 0,1 km, nr. inv. 1065
Agricol, sat Aluniş, Strâmba — Gica Popa 0,19 km, nr. inv. 1066
Agricol, sat Aluniş, Strâmba — Zinca 0,15 km,
nr. inv. 1067
Agricol, sat Aluniş, Strâmba — Epuroaia 0,1 km,
nr. inv. 1068
Agricol, sat Aluniş, Strâmba — Dutica, 0,2 km,
nr. inv. 1069
Agricol, sat Aluniş, Strâmba –Brica 0,3 km,
nr. inv. 1070
Agricol, sat Aluniş, Strâmba — Ursoaia 0,15 km,
nr. inv. 1071
Agricol, sat Aluniş, Strâmba,Grigore Buhaiu 0,6 km, nr. inv. 1072
Agricol, sat Aluniş, Strâmba — Ungureanu 0,5 km, nr. inv. 1073
Agricol, sat Aluniş, Pantazi 0,7 km nr. inv. 1074
Agricol, sat Aluniş,Valea copilului 0,2 km, nr. inv. 1075
Agricol, sat Aluniş, Saivan 0,12 km, nr. inv. 1076
Agricol, sat Aluniş, Carcaieci 0,15 km, nr. inv. 1077
Agricol, sat Aluniş,Cismaresti 1,3 km, nr. inv. 1078
Agricol, sat Aluniş, Carpinoasa — Lungeanca 1,7 km, nr. inv. 1079
Agricol, sat Aluniş, Vasilica Adam 0,15 km,
nr. inv. 1080
Agricol, sat Aluniş, Carpinoasa — Zeciu 0,7 km,
nr. inv. 1081
Agricol, sat Aluniş, Carpinoasa — Stela Goaga 0,15 km, nr. inv. 1082
Agricol, sat Aluniş, Carpinoasa — Enuta 0,5 km,
nr. inv. 1083
Agricol, sat Aluniş, Carpinoasa — Oica 0,15 km,
nr. inv. 1084
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Agricol, sat Aluniş, Carpinoasa — Radu 0,15 km, nr. inv. 1085
Agricol, sat Aluniş, Olteni 0,2 km, nr. inv. 1086
Agricol, sat Aluniş, Mare Stelian 0,35 km,
nr. inv. 1087
Agricol, sat Aluniş, Popa Stelian 0,12 km,
nr. inv. 1088
Agricol, sat Aluniş, Coman 0,15 km,
nr. inv. 1089
Agricol, sat Aluniş, Stana 2,3 km,
nr. inv. 1090
Agricol, sat Aluniş, Ghioaca — Tudoran Vasile 0,8 km, nr. inv 1091
Agricol, sat Aluniş, Ghioaca — Geta Nemteanu 0,35 km, nr. inv. 1092
Agricol, sat Aluniş, Tisa Mare 0,4 km,
nr. inv. 1093
Agricol, sat Aluniş, Laudica 0,5 km,
nr. inv. 1094
Agricol, sat Aluniş, Tisa 1 0,15 km, nr. inv. 1095
Agricol, sat Aluniş, Varsaturi 0,6 km,
nr. inv. 1096
Agricol, sat Ostrov, Piatra 0,050 km,
nr. inv. 1097
Agricol, sat Ostrov, Anghelescu 0,1 km,
nr. inv. 1098
Agricol, sat Ostrov, Ghinea, 1,6 km, nr. inv. 1099
Agricol, sat Ostrov, Ghinea, 0,3 km, nr. inv. 1100
Agricol, sat Ostrov, Serban, 0,07 km,
nr. inv. 1101
Agricol, sat Ostrov, Barbalata, 0,5 km,
nr. inv 1102
Agricol, sat Ostrov, Negrila, 0,1 km,
nr. inv. 1103
Agricol, sat Ostrov, Negrila, 0,1 km,
nr. inv 1104
Agricol, sat Ostrov, Gogu Badea, 0,1 km,
nr. inv 1105
Agricol, sat Ostrov, Badea, 0,13 km,
nr. inv. 1106
Agricol, sat Ostrov, Zghiboaia 0,9 km,
nr. inv 1107
Agricol, sat Ostrov, Craciunesti, 1,6 km,
nr. inv 1108
Agricol, sat Ostrov, Barbalatesti, 0,4 km,
nr. inv. 1109
Agricol, sat Ostrov, Ungureanu, 0,7 km,
nr. inv. 1110
Agricol, sat Ostrov, Magazin, 0,6 km,
nr. inv 1111
Agricol, sat Aluniş, Lefton, 0,3 km,
nr. inv 1112
Agricol, sat Aluniş, Veta Saftii, 1 km,
nr. inv 1113
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Agricol, sat Aluniş, Padurea Oprita, 1,1 km,

Agricol, sat Aluniş, Frunza, 0,8 km, nr. inv. 1118

nr. inv. 1130

Forestier, sat Aluniş, Ghioaca, 1 km,

nr. inv. 1129

Forestier, sat Aluniş, Valea Cireşului, 1,05 km,

nr. inv. 1128

Agricol, sat Aluniş, Grajdan, 0,3 km.,
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c
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Agricol, sat Aluniş, Vlad Marin –Stramba,
pe
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Agricol, sat Aluniş, Strâmba –Catelu, 0,05 km,
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e
Agricol, sat Aluniş, Strâmba — Dina, 0,8 km,
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Agricol, sat Aluniş, Palasa, 0,6 km, nr. inv 1117

Agricol, sat Aluniş, Eva Bigiu Plai Stramba, 4,3 km, nr. inv. 1116

nr. inv. 1115

Agricol, sat Aluniş, Pantazi — Gasu, 0,4 km,

Agricol, sat Aluniş, Sterie, 0,7 km, nr. inv. 1114
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Forestier, sat Aluniş, Ghioaca culme, 2,5 km,
nr. inv. 1131
Situată în satul Aluniş, islazul Miturca, adâncime 3 m, suprafaţă 4 mp
Sat Ostrov, construită din piatră cu ghizduri de beton, adâncime 10 m,
în punctul Ionita Stelian,
nr. inv. 1132
Sat Ostrov, construită din piatră cu ghizduri de lemn, adâncime 5 m,
în punctul Vasile Roman,
nr. inv. 1133
Sat Ostrov, construită din piatră cu ghizduri de lemn, adâncime 12 m,
în punctul Mutu, nr. 1134
Sat Ostrov, construită din piatră cu ghizduri de beton, adâncime 12 m,
în punctul Dumitran,
nr. inv. 1135
Sat Ostrov, construită din piatră cu ghizduri de lemn, adâncime 10 m,
în punctul Serban,
nr. inv. 1136
Sat Ostrov, construită din piatră cu ghizduri de beton, adâncime 10 m,
în punctul Vasilica Istrate, nr. inv. 1137
Sat Ostrov, construită din piatră cu ghizduri de beton, adâncime 10 m,
în punctul Negrila — şosea, nr. inv. 1138
Sat Ostrov, construită din piatră cu ghizduri de beton, adâncime 12 m,
în punctul Istrate — Codita, nr. inv. 1139
Sat Ostrov, construită din piatră cu ghizduri de beton, adâncime 12 m,
în punctul Manole,
nr. inv. 1140
Sat Ostrov, construită din piatră cu ghizduri de lemn, adâncime 10 m,
în punctul Tiganie,
nr. inv. 1141
Sat Ostrov, construită din piatră cu ghizduri de lemn, adâncime 10 m,
în punctul Vasile Gheaburu, nr. inv. 1142
Sat Ostrov, construită din piatră cu ghizduri de lemn, adâncime 4 m,
în punctul Piatra Frusinii,
nr. inv. 1143
Sat Aluniş, construită din piatră cu ghizduri de lemn, adâncime 6 m,
în punctul Targ — Partoaca,
nr. inv. 1144
Sat Aluniş, construită din piatră cu ghizduri de beton, adâncime 6 m,
în punctul Targ — Pantazi,
nr. inv. 1145
Sat Aluniş, construită din tuburi de beton (2 fântâni), adâncime 10 m,
în punctul Piaţa,
nr. inv.1146
Sat Aluniş, construită din piatră cu ghizduri de beton, adâncime 10 m,
în punctul Pruna,
nr. inv. 1147
Sat Aluniş, construită din piatră cu ghizduri de beton, adâncime 8 m,
în punctul Chiva,
nr. inv. 1148
Sat Aluniş, construită din piatră cu ghizduri de beton, adâncime 7 m,
în punctul Veselu — Strâmba, nr. inv. 1149
1971
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Sat Aluniş, construită din piatră cu ghizduri de beton, adâncime 10 m,
în punctul Dumitran — Strâmba, nr. inv. 1150
Sat Aluniş, construită din piatră cu ghizduri de beton, adâncime 15 m,
în punctul Zinca — Strâmba, nr. inv. 1151
Sat Aluniş, construită din piatră cu ghizduri de lemn, adâncime 14 m,
în punctul Catelu — Strâmba, nr. inv. 1152
Sat Aluniş, construită din piatră cu ghizduri de lemn, adâncime 6 m,
în punctul Caran Stramba,
nr. inv. 1153
Sat Aluniş, construită din piatră cu ghizduri de beton, adâncime 5 m,
în punctul Lacatus — Strâmba, nr. inv. 1154
Sat Aluniş, construită din piatră cu ghizduri de piatră, adâncime 9 m,
în punctul Pavelescu — Centru — Uliţa Popii, nr. inv. 1155
Sat Aluniş, construită din piatră cu ghizduri de piatră, adâncime 9 m,
în punctul Ibrian — Ulita Popii, nr. inv.1156
Sat Aluniş, construită din piatră cu ghizduri de beton, adâncime 10 m,
în punctul Bufet,
nr. inv. 1157
Sat Aluniş, construită din piatră cu ghizduri de beton, adâncime 12 m,
în punctul Vasile Pantazi, nr. inv. 1158
Sat Aluniş, construită din piatră cu ghizduri de lemn, adâncime 10 m,
în punctul Valcea — Georgica Politaiu, nr. inv. 1159.
Sat Aluniş, construită din piatră cu ghizduri de beton, adâncime 9 m,
în punctul Centru — Luca,
nr. inv. 1160
Sat Aluniş, construită din piatră cu ghizduri de beton, adâncime 10 m,
în punctul Gasu — Centru, nr. inv. 1161
Sat Aluniş, construită din piatră cu ghizduri de beton, adâncime 15 m,
în punctul Gasu — Cartoafa, nr. inv. 1162
Sat Aluniş, construită din piatră cu ghizduri de lemn, adâncime 6 m,
în punctul Stroe — Marin,
nr. inv. 1163
Sat Aluniş, construită din piatră cu ghizduri de lemn, adâncime 12 m,
în punctul Jan Veselu,
nr. inv. 1164
Pompa de fier, sat Aluniş, adâncime 7 m, în punctul Mateiutu, nr. inv. 1165
Sat Aluniş, construită din piatră cu ghizduri de beton, adâncime 4 m,
în punctul Muscalu — Popa, nr. inv. 1166
Sat Aluniş, construită din piatră cu ghizduri de beton, adâncime 10 m,
în punctul Sofia Litichii,
nr. inv. 1167
Sat Aluniş, construită din piatră cu ghizduri de beton, adâncime 10 m,
în punctul Nedelcu,
nr. inv. 1168
Sat Aluniş, construită din piatră cu ghizduri de beton, adâncime 10 m,
în punctul Gica Visan,
nr. inv. 1169
Sat Aluniş, construită din piatră cu ghizduri de beton, adâncime 10 m,
în punctul Valea Frasenului, nr. inv. 1170
Sat Aluniş, construită din tuburi de beton, adâncime 12 m,
în punctul islaz Valea Frasenului, nr. inv. 1171
Sat Aluniş, construită din piatră cu ghizduri de beton, adâncime 12 m,
în punctul Alexe,
nr. inv. 1172
Sat Aluniş, construită din piatră cu ghizduri de lemn, adâncime 10 m,
în punctul Valceaua Rece, nr. inv. 1173
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Sat Aluniş, construită din piatră cu ghizduri de beton, adâncime 10 m,
în punctul Gheorghe Badea, nr. inv. 1174
Sat Aluniş, construită din piatră cu ghizduri de lemn, adâncime 12 m,
în punctul Carpinoasa — Constantinoiu, nr. inv. 1175
Sat Aluniş, construită din piatră cu ghizduri de lemn, adâncime 10 m,
în punctul coala Vale,
nr. inv. 1176
Sat Aluniş, construită din piatră cu ghizduri de beton, adâncime 13 m,
în punctul Valerica Pantazi, nr. inv. 1177
Sat Aluniş, construită din piatră cu ghizduri de beton, adâncime 12 m,
în punctul Gavrila,
nr. inv. 1178
Sat Aluniş, construită din piatră cu ghizduri de lemn, adâncime 12 m,
în punctul Buzila,
nr. inv. 1179
Sat Aluniş, construită din piatră cu ghizduri de beton, adâncime 15 m,
în punctul Margaritoiu,
nr. inv. 1180
Sat Aluniş, construită din piatră cu ghizduri de beton, adâncime 13 m,
în punctul Tisa,
nr. inv.1181
Sat Aluniş, construită din tuburi de beton, adâncime 12 m,
în punctul Cismaresti,
nr. inv. 1182
Sat Aluniş, construită din tuburi de beton, adâncime 8 m, în punctul
Padurea Parvii, nr. inv. 1183
Sat Aluniş, construită din piatră cu ghizduri de beton, adâncime 4 m,
în punctul Petre Costantinoiu — Centru, nr. inv. 1184
Sat Aluniş, construită din piatră cu grinzi de beton, adâncime 10 mp,
în punctul Chinezul,
nr. inv. 1185
Sat Aluniş, construită din piatră cu grinzi de lemn, adâncime 7 mp,
în punctul Valea Cireşului,
nr. inv. 1186
Lemn, peste pârâul Aluniş, în suprafată de 60 mp punct Lăcătus,
nr. inv. 1188
Metalic, peste pârâul Aluniş, în suprafată de 50 mp,
punct Valea Frasenului, nr. inv. 1244
Metalic, peste pârâul Cărpinoasa în suprafaţă de 48 mp,
punct Dimache, nr. inv. 1201
Lemn, peste pârâul Aluniş, în suprafaţă de 60 mp,
punct Vasile Marin, nr. inv. 1257
Metalic, peste pârâul Aluniş, în suprafată de 48 mp
punct Zdrancu, nr. inv. 1251
Metalic, peste pârâul Aluniş, în suprafaţă de 32 mp,
punct Anton Badea, nr. inv. 1261
Metalic, peste pârâul Aluniş în suprafaţă de 50 mp
Punct Valea Cireşului, nr. inv. 1230
Beton, peste pârâul Aluniş în suprafaţă de 50 mp
Punct Eva Strâmba, nr. inv. 1249
Lemn, peste pârâul Aluniş, suprafaţă construită 19 mp,
punct Gasu, nr. inv. 1263
Lemn, peste pârâul Aluniş, suprafaţă 18 mp, punct Scoala, 1229.
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Metalică, peste pârâul Aluniş, suprafată 24 mp punct Tisa,
nr. inv. 1258
Lemn, peste pârâul Bertea, în suprafaţă de 104 mp,
punct Fieraru, nr. inv. 1262
Lemn peste pârâul Aluniş în suprafaţă de 18 mp,
punct Bufet, nr. inv. 1207
Lemn peste pârâul Aluniş în suprafaţă de 15 mp,
punct Nedelcu, nr. inv. 1216
Lemn peste pârâul Aluniş în suprafaţă de 15 mp,
punct Săracu, nr. inv. 1208
Lemn peste pârâul Aluniş în suprafaţă de 50 mp,
punct Mărgăritoiu, nr. inv. 1199
Lemn peste pârâul Strâmba în suprafaţă de 10 mp,
punct Ion Popa, nr. inv. 1212
Lemn peste pârâul Strâmba în suprafaţă de 15 mp,
punct Mohor, nr. inv. 1209
Lemn peste pârâul Strâmba în suprafaţă de 15 mp,
punct Căţelu, nr. inv. 1193
Lemn peste pârâul Strâmba în suprafaţă de 15 mp,
punct Pielegania, nr. inv.1236
Lemn peste pârâul Aluniş în suprafaţă de 20 mp,
punct Biserica Vale, nr. inv. 1247
Lemn peste pârâul Aluniş în suprafaţă de 15 mp,
punct Tanţa Pârvu, nr. inv. 1217
Comunala, sat Aluniş, nr. inv. 1222, între vecinii:
N,S,V — drum local, E — pârâul Bertea, suprafaţă 1,55 ha
Istoric, Sat Aluniş zona centru, vecini:N — S — E — Vasile Chiva
și V — drum comunal. Grup statuar cioplit în piatră terminat
cu un soldat cioplit în lemn dedicat eroilor din 1944, nr. inv. 1211
Istoric, sat Aluniş, zona centru,
Vecini:
N și S — teren prund pârâul Aluniş
V — drum local.
E — pârâul Aluniş
S = 16.81 mp
Coloana este placată cu plăci de marmură, având înscrise numele
eroilor căzuţi la datorie în 1918 încheindu-se cu un vultur de bronz,
nr. inv. 1265
Lemn peste pârâul Aluniş în suprafaţă de 40 mp,
punct Dumitran, nr. inv. 1245
Metalic, peste pârâul Strâmba, în suprafaţă de 24 mp,
punct Bigiu, nr. inv. 1256
Metalic, peste pârâul Strâmba, în suprafaţă de 15 mp, punct Geaga,
nr. inv. 1254
Metalic, peste pârâul Aluniş în suprafaţă de 40 mp,
punct Ghe. Bociocanu, nr. inv. 1252
Metalic, peste pârâul Aluniş în suprafaţă de 40 mp,
punct Georgică Pană, nr. inv. 1235
Lemn peste pârâul Strâmba în suprafaţă de 40 mp,
punct Ciufu, nr. inv. 1192
Lemn peste pârâul Strâmba în suprafaţă de 30 mp,
punct Andrei tefan, nr. inv. 1231
Lemn peste pârâul Strâmba în suprafaţă de 30 mp,
punct Lăcătuş Vasile, nr. inv. 1246
Lemn peste pârâul Strâmba în suprafaţă de 30 mp,
punct Nicu Pană, nr. inv. 1255
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Biblioteca Căminului Cultural Aluniş, volume
7922 buc. Conform listelor inventar
Beton, Piaţa comunală, nr. inv. 1224
Metalice, Piaţa comunală, nr. inv. 1260
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Elemente de identificare

Bunuri mobile

SECȚIUNEA a 2-a

Lemn peste pârâul Afluentul Valea Cireşului în suprafaţă de 30 mp,
Punct Neluţa Roşu,
nr. inv. 1248
Sat Aluniş construit din beton armat, punct Biserica, Supraf. = 55 ml,
nr. inv. 1267
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Călugăreni, extravilan
Tarlaua 23, parcela păşune 732/1
Suprafaţa = 2676 m2

Călugăreni, extravilan
Tarlaua 16, parcela păşune 481/1
Suprafaţa = 1870 m2

Călugăreni, extravilan
Tarlaua 7, parcela păşune 239/1
Suprafaţa = 2600 m2
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5
150

8.933.055

5

Valoarea
de inventar
— lei —

148.903

ANEXA Nr. 2

6

Situaţia
juridică
actuală

În domeniul public al comunei
Călugăreni, conform HCL
nr. 18/2007

În domeniul public al comunei
Călugăreni, conform HCL
nr. 18/2007

În domeniul public al comunei
Călugăreni, conform HCL
nr. 18/2007

1979
1995

1976

4

Anul dobândirii
sau, după caz,
al dării în folosinţă

2006

1985

la anexa nr. 34 „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Călugăreni”

COMPLETĂRI

ra

Comisia specială pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei
Presedinte Bigiu Iulian-Cristian
Secretar
Madalina Iordachioiu
Membrii
Nicoleta Nita
Olga Dumitran
Victorita Moraru

Mese
Mese

2.
3.

2

Fond de carte

1
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Denumirea bunului
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Teren aferent Consiliului
Local Teişani

Clădire Consiliul Local
Teişani
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Suprafaţă teren 176 ha, din care:
— păşunea comunală Plopu — 144 ha;
— păşunea comunală Nisipoasa — 32 ha.
Remiza P.S.I. Plopu
Suprafaţa construită — 65 m2 ;
Remiza P.S.I. Nisipoasa
Suprafaţa construită — 20 m2;

es

Suprafaţă construită — 300 m2;
Suprafaţă teren — 943 m2.
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Bunuri imobile
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Anul dobândirii
sau, după caz,
al dării în folosinţă

pe

Situat în centrul satului Olteni, tarlaua 34,
parcela Cc 1.830 compus din: teren în suprafaţă
de 6.046 mp, cu vecinătăţile: la Nord — Miştoacă C-tin,
Ungureanu Gheorghe, Dragomir Gheorghe,
la Est — DJ 219, la Sud — Anghelache C-tin,
la Vest — Badea Zamfira, Gomiu Stanca,
Dumitrache Nicolae; construcţie C1 — suprafaţă
construită 217,3 mp; C2 — suprafaţă construită —
212,3 mp, C3 — suprafaţă construită 22,6 mp,
C4 — suprafaţă construită 163 mp, C5 — suprafaţă
construită 12,1 mp, C6 suprafaţă construită — 27,7 mp
Imobil construit din cărămidă, planşeu din lemn,
compusă din 14 încăperi, cu o suprafaţă construită
de 231,73 mp, o suprafaţă desfăşurată de 273,87 mp
şi o suprafaţă utilă de 181,13 mp, înscris în Cartea
Funciară a localităţii Teişani la nr. 229
Imobil situat în centrul satului Teişani, în suprafaţă
de 3.823 mp, având următoarele categorii de folosinţă:
Cc — 2.703 mp şi L — 1.120 mp, imobil înscris în
Cartea Funciară a localităţii Teişani la nr. 229,
partea I, nr. 1 cu număr cadastral 334

3

Elemente de identificare

Bunuri imobile

tu

SECŢIUNEA I

ra

5

Valoarea
de inventar
— lei —

la anexa nr. 93 „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Teişani”

Imobil teren şi construcţii

1

0

Denumirea bunului

Clădire (sală festivităţi
şi wc sală festivităţi)
şi teren aferent Cămin
Cultural Plopu;
Gard prefabricate
Păşune comunală
(izlazuri comunale
Plopu şi Nisipoasa)
Construcţie şi teren
aferent Remize P.S.I.

2

Denumirea bunului

174

Codul
de
clasificare

Nr.
crt.

24

23

22

Codul
de
clasificare

SECŢIUNEA I

la anexa nr. 70 „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Plopu”

COMPLETĂRI

Dobândită conform Contractului
de vânzare-cumpărare
nr. 1.580/2006

Dobândită conform Contractului
de vânzare-cumpărare
nr.1.580/2006

6

Situaţia
juridică
actuală

ANEXA Nr. 4

Administrarea
Consiliului Local

Administrarea
Consiliului Local

Administrarea
Consiliului Local

6

Situaţia
juridică
actuală

ANEXA Nr. 3

22
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 720/24.X.2007

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. 720/24.X.2007

23

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea volumului maxim de lemn pe picior care poate fi recoltat în anul 2008
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 26/1996 — Codul silvic, cu
modificările şi completările ulterioare,
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Art. 2. — (1) 50% din volumul de lemn prevăzut la art. 1
alin. (1) lit. a) se oferă pentru exploatare prin prestări de servicii
de către operatorii economici atestaţi în activitatea de exploatare
forestieră. Sortimentele de lemn rezultate în urma exploatării şi
sortării sunt valorificate de către administratorul pădurilor
proprietate publică a statului către consumatorii de material
lemnos, inclusiv către populaţie, pentru încălzirea locuinţelor sau
construcţii, în condiţiile legii.
(2) Diferenţa de 50% din volumul de lemn prevăzut la art. 1
alin. (1) lit. a) se oferă pentru valorificare pe picior.
(3) Volumul de lemn pe picior necesar pentru aplicarea
prevederilor contractului colectiv de muncă al Regiei Naţionale
a Pădurilor — Romsilva 2007—2008, ale Legii nr. 33/1996
privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor
Munţilor Apuseni, cu modificările şi completările ulterioare, ale
Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru
Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare, ale
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2002 privind
încheierea de către Regia Naţională a Pădurilor a contractelor
de vânzare-cumpărare a masei lemnoase pe termen lung,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 654/2002, se
pune la dispoziţie de către administratorul pădurilor proprietatea
publică a statului, din volumul alocat conform prevederilor
alin. (2), acesta diminuându-se corespunzător.
(4) Partizile de lemn destinate exploatării se repartizează
ţinând seama de natura produselor, structura acestora şi
condiţiile de exploatare.
Art. 3. — (1) Partizile din cadrul volumului de lemn pe picior
prevăzut la art. 2 alin. (1) pentru care nu au fost achiziţionate
serviciile de exploatare a lemnului, după parcurgerea
procedurilor prevăzute de lege, se exploatează de către Regia
Naţională a Pădurilor — Romsilva, valoarea prestaţiei în calculul
preţului de vânzare a lemnului neputând să fie mai mare decât
preţul oferit de către Regia Naţională a Pădurilor — Romsilva la
licitaţia pentru achiziţia serviciilor de exploatare prin prestaţii.
(2) Partizile din cadrul volumului de lemn pe picior prevăzut
la art. 2 alin. (1) pentru care nu au fost achiziţionate serviciile de
exploatare a lemnului după parcurgerea procedurilor prevăzute
la alin. (1) se valorifică pe picior.
(3) Sortimentele de lemn obţinute în condiţiile alin. (1) se
vând pentru folosinţă industrială, pentru aprovizionarea
populaţiei sau se folosesc pentru nevoile proprii ale Regiei
Naţionale a Pădurilor — Romsilva.
(4) Se alocă Regiei Naţionale a Pădurilor — Romsilva, din
volumul de lemn prevăzut la art. 2 alin. (1), un volum net de
250 mii m3 buştean pentru industrializare, în vederea prelucrării,
obţinut în urma exploatării în regim de prestaţie sau prin
exploatarea în regie proprie.
Art. 4. — (1) Destinaţia volumului de lemn pe picior prevăzut
la art. 1 alin. (1) lit. b) se stabileşte pentru fiecare unitate
administrativ-teritorială prin hotărâre a consiliului local.
(2) Hotărârea consiliului local se comunică în scris ocolului
silvic care asigură serviciile silvice sau administrarea, după caz,
în termen de 15 zile de la adoptare.
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Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — (1) Pentru anul 2008 se aprobă recoltarea unui
volum maxim de lemn pe picior de 18,5 milioane m3, din
următoarele categorii de resurse:
a) 9,82 milioane m3 din păduri aflate în proprietatea publică
a statului;
b) 3,41 milioane m3 din păduri proprietate publică a unităţilor
administrativ-teritoriale;
c) 2,50 milioane m3 din păduri proprietate privată a
persoanelor juridice de drept privat;
d) 1,75 milioane m3 din păduri proprietate privată a
persoanelor fizice;
e) 1,02 milioane m3 din vegetaţia forestieră situată pe
terenuri din afara fondului forestier naţional.
(2) Revizuirea volumului de lemn, pe categoriile de resurse
prevăzute la alin. (1), se face ori de câte ori este cazul, prin ordin
al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de
silvicultură, fără a se depăşi volumul de 18,5 milioane m3.
(3) Repartizarea pe judeţe a volumelor de lemn provenind
din resursele prevăzute la alin. (1) lit. b)—e) se face prin ordin
al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de
silvicultură.
(4) Repartizarea pe fiecare ocol silvic care asigură
administrarea sau serviciile silvice a volumelor de lemn pe picior
provenind din resursele prevăzute la alin. (1) lit. b)—e) se
realizează de către inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de
vânătoare.
(5) Inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare
sunt obligate să afişeze până la data de 31 decembrie 2007 pe
site-ul instituţiei repartizarea pe fiecare ocol silvic care asigură
administrarea sau serviciile silvice a volumelor de lemn pe picior
provenind din resursele prevăzute la alin. (1) lit. b)—e) şi să o
actualizeze trimestrial.
(6) Repartizarea pe proprietari sau deţinători a volumelor de
lemn pe picior provenind din resursele prevăzute la alin. (1)
lit. b)—e) se face de către ocoalele silvice care asigură
administrarea sau prestarea de servicii silvice.
(7) Volumele de lemn pe picior prevăzute la alin. (6) se
stabilesc prin aplicarea procentului de 83% la:
a) posibilitatea anuală stabilită prin amenajamentele silvice în
vigoare sau pe baza hotărârilor Conferinţei a II-a de amenajare,
pentru amenajamentele silvice neavizate;
b) volumul de recoltat printr-o intervenţie, stabilit prin studiile
sumare de amenajare aprobate conform legii;
c) volumul anual de recoltat, stabilit prin studiile de
transformare aprobate.
(8) Lemnul provenit din arbori sau arborete afectate de factori
biotici sau abiotici se recoltează integral, în condiţiile legii, dacă
pentru suprafaţa forestieră pe care s-au produs vătămările
există amenajament silvic în vigoare şi dacă sunt respectate
prevederile art. 8 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 139/2005 privind administrarea pădurilor din
România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 38/2006, cu modificările ulterioare.
(9) Volumul de lemn prevăzut la alin. (8) se precomptează la
nivel de proprietar.
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(3) Încălcarea prevederilor art. 3 alin. (1) şi (2) constituie
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la
5.000 lei.
(4) Încălcarea prevederilor art. 5 constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei.
(5) Constatarea contravenţiei prevăzute la alin. (1) şi
aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul silvic cu atribuţii
de control al regimului silvic, care are calitatea de funcţionar
public, din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de
silvicultură.
(6) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (2), (3) şi
(4) şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul silvic cu
atribuţii de control al regimului silvic, care are calitatea de
funcţionar public, din cadrul autorităţii publice centrale care
răspunde de silvicultură şi al structurilor teritoriale de
specialitate.
Art. 7. — Dispoziţiile art. 6 referitoare la contravenţii se
completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001
privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi
completările ulterioare.

or

Art. 5. — (1) Ocoalele silvice realizează marcarea, întocmesc
actul de punere în valoare, autorizează parchetele spre
exploatare, fac reprimirea acestora în condiţiile legii şi comunică
trimestrial inspectoratului teritorial de regim silvic şi de vânătoare
situaţia exploatării volumului de lemn repartizat.
(2) Exploatarea volumului de lemn pe picior care provine din
categoriile de resurse prevăzute la art. 1 alin. (1) se realizează
numai de către operatorii economici atestaţi pentru exploatări
forestiere în condiţiile art. 3 alin. (1) din Regulamentul de
vânzare a masei lemnoase de către deţinătorii de fond forestier
proprietate publică, către agenţii economici, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 85/2004, cu modificările şi completările
ulterioare.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), exploatarea
lemnului în pădurile proprietate privată a persoanelor fizice se
poate face de către proprietarii acestora, cu respectarea
reglementărilor în vigoare, în limita a 50 m3/an.
Art. 6. — (1) Încălcarea prevederilor art. 1 alin. (5) constituie
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la
5.000 lei.
(2) Depăşirea procentului prevăzut la art. 1 alin. (7) constituie
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la
7.000 lei.
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Contrasemnează:
Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Dacian Cioloş
Ministrul internelor şi reformei administrative,
Cristian David
Ministrul mediului şi dezvoltării durabile,
Attila Korodi
Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan Vosganian
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Bucureşti, 17 octombrie 2007.
Nr. 1.262.
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HOTĂRÂRE
privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului
Apărării în domeniul public al municipiului Alexandria și în administrarea Consiliului Local
al Municipiului Alexandria
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 9 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 transmiterea unui imobil, având datele
de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre, din domeniul public al statului și din
administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al
municipiului Alexandria și în administrarea Consiliului Local al
Municipiului Alexandria.

Art. 2. — Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit
prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între
părțile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în
vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

București, 17 octombrie 2007.
Nr. 1.270.

Contrasemnează:
p. Ministrul apărării,
Corneliu Dobrițoiu,
secretar de stat
Ministrul internelor și reformei administrative,
Cristian David
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
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ANEXĂ

D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării în domeniul
public al municipiului Alexandria și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Alexandria

Locul unde este situat
imobilul care se transmite

Codul de clasificare
din inventarul bunurilor
aflate în administrarea
Ministerului Apărării,
care alcătuiesc domeniul
public al statului

Persoana juridică
la care se
transmite imobilul

Statul român,
Ministerul
Apărării

Consiliul Local
al Municipiului
Alexandria

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Suprafața construită = 13.637 m2
Suprafața desfășurată = 14.825 m2
Suprafața totală a terenului,
inclusiv construcțiile = 18,7390 ha

— imobil 902
— Cod 8.29.09
— Nr. M.F. 103.668
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Șos. Turnu
Măgurele nr. 136,
municipiul
Alexandria,
județul Teleorman

Persoana juridică
de la care se
transmite imobilul
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea plății contribuției României la Fondul
pentru Siguranță Nucleară al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) — Viena
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Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
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În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 4 alin. (3) și al art. 35 lit. f) și m) din Legea nr. 111/1996
privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată,
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Art. 1. — Se aprobă plata contribuției voluntare a României
la Fondul pentru Siguranță Nucleară al Agenției Internaționale
pentru Energie Atomică (AIEA) – Viena în anul 2007, în sumă de
100.000 lei.

Art. 2. — Suma prevăzută la art. 1 se suportă din bugetul de
venituri și cheltuieli pe anul 2007 al Comisiei Naționale pentru
Controlul Activităților Nucleare.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Marian Marius Dorin
Președintele Comisiei Naționale
pentru Controlul Activităților Nucleare,
Vilmos Zsombori
Ministrul afacerilor externe,
Adrian Mihai Cioroianu
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

București, 17 octombrie 2007.
Nr. 1.278.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN
privind tariful reglementat de tranzit perceput de operatorul de transport şi de sistem
de la operatorii economici care încheie contracte pentru prestarea serviciului
de tranzit al energiei electrice din/spre ţările perimetrice prin Sistemul Electroenergetic Naţional
În temeiul art. 9 alin. (2), (8) şi (9), al art. 11 alin. (1), alin. (2) lit. a), e) şi i) şi al alin. (3) lit. a) din Legea energiei electrice
nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al
Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,
în conformitate cu Referatul de aprobare întocmit de Departamentul preţuri şi tarife în domeniul energiei electrice şi
prevederile Procesului-verbal al şedinţei Comitetului de reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei
din data de 16 octombrie 2007,
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Art. 3. — Compania Naţională de Transport al Energiei

el

or

Electrice „Transelectrica” — S.A. duce la îndeplinire prevederile

an

prezentului ordin.
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Art. 4. — Departamentele de specialitate din cadrul Autorităţii

pe

Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări

a

respectarea prevederilor prezentului ordin.

ite

Art. 1. — Se aprobă aplicarea de către Compania Naţională
de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” — S.A. a unui
tarif reglementat de tranzit de 1,41 euro/MWh, exclusiv TVA,
pentru prestarea serviciului de tranzit al energiei electrice
din/spre ţările perimetrice prin Sistemul Electroenergetic
Naţional.
Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

ce

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
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p. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Nicolae Opriş
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București, 16 octombrie 2007.
Nr. 43.
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AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

D

ORDIN
privind aprobarea unei licențe de concesiune pentru explorare
Având în vedere art. 15 și art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale
pentru Resurse Minerale,
președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se aprobă Licența de concesiune privind
explorarea nisipului și pietrișului din perimetrul Viișoara —
Fântâna Cioarei, județul Dâmbovița, încheiată între Agenția
Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și

Societatea Comercială PRO DUCTIL — S.R.L. Târgoviște,
județul Dâmbovița, în calitate de concesionar.
Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
Bogdan Găbudeanu

București, 17 octombrie 2007.
Nr. 174.
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MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

ORDIN
privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.348/2005
pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea
soiurilor de plante agricole
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În baza prevederilor art. 37 alin. (1) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii,
comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante,
având în vedere necesitatea armonizării legislaţiei româneşti cu Directiva Comisiei CE 2007/48/CE din 26 iulie 2007 care
amendează Directiva Comisiei 2003/90/CE de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a art. 7 din Directiva Consiliului
2002/53/CE în ceea ce priveşte caracteristicile minime de analizat şi condiţiile minime de verificare a anumitor soiuri din specii de
plante agricole, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 195/29 din 27 iulie 2007,
văzând Referatul de aprobare nr. 5.241 din 5 septembrie 2007 al Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea
Soiurilor,
în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale,

el

an

rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea

Oficial al României, Partea I, nr. 54 și 54 bis din 20 ianuarie
2006, se modifică după cum urmează:
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Art. I. — Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării

or

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

1. Anexa nr. 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

a

pe

şi înregistrarea soiurilor de plante agricole, publicat în Monitorul

ite

„ANEXA Nr. 5
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speciilor care se examinează în conformitate cu protocoalele Oficiului Comunitar al Soiurilor de Plante (CPVO)
în conformitate cu Directiva 2007/48/CE
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Mazăre furajeră
Rapiţă
Floarea-soarelui
Ovăz
Orz
Orez
Secară
Triticale
Grâu
Grâu dur
Porumb
Cartof
In pentru fibră/in pentru ulei
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Pisum sativum L.
Brassica napus L.
Helianthus annuus L.
Avena sativa L.
Hordeum vulgare L.
Oryza sativa L.
Secale cereale L.
X Triticosecale Witt.
Triticum aestivum L. emend. Fiori at Paol.
Triticum durum Desf.
Zea mays L.
Solanum tuberosum L.
Linum usitatissimum L.

Denumirea comună

fo

rm

Denumirea ştiinţifică

Protocolul CPVO

TP 7/1 din 6.11.2003
TP 36/1 din 25.03.2004
TP 81/1 din 31.10.2002
TP 20/1 din 6.11.2003
TP 19/2 din 6.11.2003
TP 16/1 din 18.11.2004
TP 58/1 din 31.10.2002
TP 121/2 din 22.01.2007
TP 3/3 din 6.11.2003
TP 120/2 din 6.11.2003
TP 2/2 din 15.11.2001
TP 23/2 din 1.12.2005
TP 57/1 din 21.03.2007

Textul acestor protocoale poate fi consultat pe pagina web a CPVO (www.cpvo.europa.eu).”
2. Anexa nr. 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ANEXA Nr. 6

L I S TA

speciilor care se examinează în conformitate cu ghidurile Uniunii Internaţionale pentru Protecţia Soiurilor (UPOV)
în conformitate cu Directiva 2007/48/CE
Denumirea ştiinţifică

Beta vulgaris L.
Agrostis canina L.
Agrostis gigantea Roth
Agrostis stolonifera L.
Agrostis capillaris L.
Bromus catharcticus Vahl.
Bromus sitchensis Trin.
Dactylis glomerata L.

Denumirea comună

Sfeclă furajeră
Bucăţel
Iarbă mare
Moleaţă
Iarba câmpului
Obsigă
Obsigă
Golomăţ

Ghiduri UPOV

TG/150/3 din 4.11.1994
TG/30/6 din 12.10.1990
TG/30/6 din 12.10.1990
TG/30/6 din 12.10.1990
TG/30/6 din 12.10.1990
TG/180/3 din 4.04.2001
TG/180/3 din 4.04.2001
TG/31/8 din 17.04.2002
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Denumirea comună

ce

TG/39/8 din 17.04.2002
TG/67/5 din 5.04.2006
TG/39/8 din 17.04.2002
TG/67/5 din 5.04.2006
TG/4/8 din 5.04.2006
TG/4/8 din 5.04.2006
TG/4/8 din 5.04.2006
TG/34/6 din 7.11.1984
TG/33/6 din 12.10.1990
TG/66/4 din 31.03.2004
TG/66/4 din 31.03.2004
TG/66/4 din 31.03.2004
TG/6/5 din 6.04.2005
TG/5/7 din 4.04.2001
TG/38/7 din 9.04.2003
TG/8/6 din 17.04.2002
TG/32/6 din 21.10.1988
TG/89/6 din 4.04.2001
TG/178/3 din 4.04.2001
TG/93/3 din 13.11.1985
TG/185/3 din 17.04.2002
TG/134/3 din 12.10.1990
TG/88/6 din 4.04.2001
TG/166/3 din 24.03.1999
TG/179/3 din 4.04.2001
TG/80/6 din 1.04.1998
TG/122/3 din 6.10.1989
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Păiuş înalt
Păiuşul oilor
Păiuş de livezi
Păiuş roşu
Raigras aristat
Raigras peren
Raigras hibrid
Timoftică
Firuţă
Lupin alb
Lupin albastru
Lupin galben
Lucernă
Trifoi roşu
Trifoi alb
Bob
Măzăriche de primăvară
Gulie furajeră
Ridiche furajeră
Alune de pământ
Rapiţă Naveta
ofrănel
Bumbac
Mac
Muştar alb
Soia
Sorg
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Festuca arundinacea Schreb.
Festuca ovina L.
Festuca pratensis Huds.
Festuca rubra L.
Lolium multiflorum Lam.
Lolium perenne L.
Lolium boucheanum Kunth
Phleum pratense L.
Poa pratensis L.
Lupinus albus L.
Lupinus angustifolius L.
Lupinus luteus L.
Medicago sativa L.
Trifolium pratense L.
Trifolium repens L.
Vicia faba L. var. minor
Vicia sativa L.
Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.
Raphanus sativus L.
Arachis L.
Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs
Carthamus tinctorius L.
Gossypium L.
Papaver somniferum L.
Sinapis alba L.
Glycine max (L.) Merill
Sorghum bicolor L.

Ghiduri UPOV

el

Denumirea ştiinţifică

an
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Textul acestor ghiduri poate fi consultat pe pagina web a UPOV (www.upov.int).”
Art. IV. — Prevederile prezentului ordin nu se aplică
examinărilor începute înainte de data de 1 noiembrie 2007.
Art. V. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
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Art. II. — Prezentul ordin transpune Directiva 2007/48/CE,
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 195/29 din
27 iulie 2007.
Art. III. — Prezentul ordin se aplică începând cu data de
1 noiembrie 2007.
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București, 10 octombrie 2007.
Nr. 868.

cl

us

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Decebal Traian Remeş

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

ORDIN
privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.349/2005
pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de legume
În baza prevederilor art. 37 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea
calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante,
având în vedere necesitatea armonizării legislaţiei româneşti cu Directiva Comisiei CE 2007/49/CE din 26 iulie 2007 care
amendează Directiva Comisiei 2003/91/CE de stabilire a normelor de aplicare a dispoziţiilor art. 7 din Directiva Consiliului
2002/55/CE privind numărul minim de caracteristici care trebuie examinate şi condiţiile minime necesare pentru examinarea
anumitor soiuri de legume, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 195/33 din 27 iulie 2007,
văzând Referatul de aprobare nr. 5.242 din 5 septembrie 2007 al Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea
Soiurilor,
în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:
Art. I. — Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării
rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea
şi înregistrarea soiurilor de legume, publicat în Monitorul Oficial

al României, Partea I, nr. 54 și 54 bis din 20 ianuarie 2006, cu
modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum
urmează:
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1. Anexa nr. 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ANEXA Nr. 4

L I S TA

speciilor care se examinează în conformitate cu protocoalele Oficiului Comunitar al Soiurilor de Plante (CPVO)
în conformitate cu Directiva 2007/49/CE
Denumirea ştiinţifică

Denumirea comună

TP 46/1 din 14.06.2005
TP 46/1 din 14.06.2005
TP 85/1 din 15.11.2001
TP 162/1 din 25.03.2004
TP 130/1 din 27.03.2002
TP 45/1 din 15.11.2001
TP 151/2 din 21.03.2007
TP 54/2 din 1.12.2005
TP 65/1 din 25.03.2004
TP 48/2 din 1.12.2005
TP 76/2 din 21.03.2007
TP 118/2 din 1.12.2005
TP 172/2 din 1.12.2005
TP 173/1 din 25.03.2004
TP 142/1 din 21.03.2007
TP 104/2 din 21.03.2007
TP 61/1 din 27.03.2002
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TP 119/1 din 25.03.2004
TP 184/1 din 25.03.2004
TP 49/2 din 1.12.2005
TP 183/1 din 25.03.2004
TP 13/3 din 21.03.2007
TP 44/3 din 21.03.2007
TP 136/1 din 21.03.2007
TP 9/1 din 21.03.2007
TP 12/2 din 1.12.2005
TP 7/1 din 6.11.2003
TP 64/1 din 27.03.2002
TP 55/1 din 27.03.2002
TP 75/2 din 21.03.2007
TP Bob/1 din 25.03.2004
TP 2/2 din 15.11.2001
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Cucurbita pepo L.
Cynara cardunculus L.
Daucus carota L.
Foeniculum vulgare Mill.
Lactuca sativa L.
Lycopersicon esculentum Mill.
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill
Phaseolus coccineus L.
Phaseolus vulgaris L.
Pisum sativum L. (partim)
Raphanus sativus L.
Spinacia oleracea L.
Valerianella locusta (L.) Laterr.
Vicia faba L. (partim)
Zea mays L. (partim)

Ceapă şi ceapă eşalotă tip „banană”
Ceapă eşalotă
Praz
Usturoi
Sparanghel
Conopidă
Broccoli
Varză de Bruxelles
Gulie
Varză creaţă, varză albă, varză roşie
Ardei
Cicoare creaţă şi scarola
Cicoare industrială
Andivă
Pepene verde
Pepene galben
Castravete cu fruct semilung şi lung
şi castravete cu fruct scurt
Dovlecel
Anghinare şi cardon
Morcov şi morcov furajer
Fenicul
Salată
Tomate
Pătrunjel
Fasole de Spania
Fasole pitică şi fasole urcătoare
Mazăre cu bob zbârcit, mazăre
cu bob neted şi mazăre dulce
Ridichi de lună
Spanac
Fetică
Bob
Porumb zaharat şi porumb de floricele

ce

Allium cepa L. (grupul Cepa)
Allium cepa L. (grupul Aggregatum)
Allium porrum L.
Allium sativum L.
Asparagus officinalis L.
Brassica oleracea L.
Brassica oleracea L.
Brassica oleracea L.
Brassica oleracea L.
Brassica oleracea L.
Capsicum annuum L.
Cichorium endivia L.
Cichorium intybus L.
Cichorium intybus L.
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai
Cucumis melo L.
Cucumis sativus L.

Protocol CPVO
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Textul acestor protocoale poate fi consultat pe pagina web a CPVO (www.cpvo.europa.eu).”
2. Anexa nr. 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ANEXA Nr. 5

L I S TA

speciilor care se examinează în conformitate cu ghidurile Uniunii Internaţionale pentru Protecţia Soiurilor (UPOV)
în conformitate cu Directiva 2007/49/CE
Denumirea ştiinţifică

Denumirea comună

Allium fistulosum L.
Allium schoenoprasum L.
Apium graveolens L.
Apium graveolens L.

Ceapă de stufat
Ceapă de tuns
Ţelină de peţiol şi frunză
Ţelină de rădăcină

Beta vulgaris L.
Beta vulgaris L.
Brassica oleracea L.
Brassica rapa L.
Brassica rapa L.
Cichorium intybus L.

Sfeclă de peţiol sau mangold
Sfeclă roşie
Varză creaţă
Varză chinezească
Nap
Cicoare cu frunză lată sau
cicoare italiană
Dovleac comestibil
Ridiche de vară şi de iarnă
Revent
Scorţoneră
Pătlăgele vinete

Cucurbita maxima Duchesne
Raphanus sativus L.
Rheum rhabarbarum L.
Scorzonera hispanica L.
Solanum melongena L.

Ghid UPOV

TG/161/3 din 1.04.1998
TG/198/1 din 9.04.2003
TG/82/4 din 17.04.2002
TG/74/4 corectată din 17.04.2002
+ 5.04.2006
TG/106/4 din 31.03.2004
TG/60/6 din 18.10.1996
TG/90/6 din 31.03.2004
TG/105/4 din 9.04.2003
TG/37/10 din 4.04.2001
TG/154/3 din 18.10.1996
TG/155/4 din 14.03.2007
TG/63/6 din 24.03.1999
TG/62/6 din 24.03.1999
TG/116/3 din 21.10.1988
TG/117/4 din 17.04.2002

Textul acestor ghiduri poate fi consultat pe pagina web a UPOV (www.upov.int).”
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Art. II. — Prezentul ordin transpune Directiva 2007/49/CE,
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 195/33 din
27 iulie 2007.
Art. III. — Prezentul ordin se aplică începând cu data de
1 noiembrie 2007.

Art. IV. — Prevederile prezentului ordin nu se aplică
examinărilor începute înainte de data de 1 noiembrie 2007.
Art. V. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Decebal Traian Remeş
București, 10 octombrie 2007.
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ACTE ALE AUTORITĂȚII ELECTORALE
PERMANENTE
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AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
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HOTĂRÂRE
privind modelul şi modul de utilizare ale declaraţiei pe propria răspundere date de alegătorii înscrişi
în listele electorale suplimentare la alegerea membrilor din România în Parlamentul European
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În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de art. 212 alin. (6) din Legea nr. 33/2007 pentru alegerea membrilor din România în
Parlamentul European, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere dispoziţiile art. 9 alin. (31) din Legea nr. 33/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
văzând dispoziţiile art. 23 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 23 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

us

Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.
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Art. 1. — Se aprobă modelul declaraţiei pe propria
răspundere date de alegătorii înscrişi în listele electorale
suplimentare la alegerea membrilor din România în Parlamentul
European, prevăzut în anexa nr. 1.
Art. 2. — Se aprobă modul de utilizare a declaraţiei pe
propria răspundere date de alegătorii înscrişi în listele electorale
suplimentare la alegerea membrilor din România în Parlamentul
European, prevăzut în anexa nr. 2.
Art. 3. — Imprimarea declaraţiilor se asigură de către
Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, într-un număr
de exemplare reprezentând 10% din numărul cetăţenilor cu
drept de vot.

Art. 4. — Distribuirea declaraţiilor către preşedinţii birourilor
electorale ale secţiilor de votare se face până cel mai târziu în
preziua zilei de referinţă de către Ministerul Internelor şi
Reformei Administrative, prin intermediul prefecţilor.
Art. 5. — Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 6. — Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I, şi este obligatorie pentru toate organismele
şi autorităţile cu atribuţii electorale.

Preşedintele Autorității Electorale Permanente,
Octavian Opriş
Contrasemnează:
Vicepreşedinte,
Marian Muhuleţ
Vicepreşedinte,
Ana Maria Pătru

Bucureşti, 18 octombrie 2007.
Nr. 1.
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ANEXA Nr. 1*)

MODELUL DECLARAŢIEI
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pe propria răspundere date de alegătorii înscrişi în listele electorale suplimentare la alegerea membrilor
din România în Parlamentul European

NOTĂ: Textul se imprimă cu aceeaşi cerneală, cu litere de aceeaşi mărime şi aceleaşi caractere ale alfabetului latin pe
hârtie format A5, albă.
În cazul epuizării formularelor tipizate într-o secţie de votare, declaraţia se va da olograf.
*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
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ANEXA Nr. 2

MODUL DE UTILIZARE
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a declaraţiei pe propria răspundere date de alegătorii înscrişi în listele electorale suplimentare la alegerea
membrilor din România în Parlamentul European
1. Alegătorii înscrişi în listele electorale suplimentare un alt exemplar al declaraţiei în vederea completării acesteia în
completează personal, înainte de a-şi exercita dreptul de vot, mod corect.
datele personale din câmpul „A” al declaraţiei pe propria
8. În situaţia în care datele personale completate de alegător
răspundere prevăzute de art. 9 alin. 31 din Legea nr. 33/2007 nu corespund cu documentul de identitate sau dacă alegătorul
pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul refuză să corecteze erorile constatate, membrii biroului electoral
European, cu modificările şi completările ulterioare.
al secţiei de votare nu permit exercitarea dreptului de vot a celui
2. În acest scop, membrii biroului electoral al secţiei de
care a dat declaraţia. În această situaţie se încheie un procesvotare dau lămuriri alegătorilor privind modul de completare al
verbal semnat de un membru al biroului electoral al secţiei de
declaraţiei şi le solicită acestora ca înscrierea datelor în
declaraţie să se facă întocmai cu cele conţinute în documentul votare şi contrasemnat de preşedinte.
9. Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare
de identitate, cât mai lizibil şi fără depăşirea câmpurilor alocate.
completează
declaraţiile alegătorilor nevăzători, ale celor cărora
3. Membrii biroului electoral al secţiei de votare atrag atenţia
un
handicap
fizic
nu le permite completarea declaraţiei, precum
alegătorilor asupra consecinţelor implicate de săvârşirea
şi
ale
celor
neştiutori
de carte şi face menţiune despre aceasta
următoarelor fapte: exercitarea dreptului de vot de mai multe ori
în ziua alegerilor, exercitarea dreptului de vot fără a avea acest în spaţiul rezervat pentru semnătura alegătorului din câmpul „A”.
drept, precum şi darea unor declaraţii false.
10. În situaţia în care datele personale completate de
4. Completarea declaraţiilor la secţiile de votare din ţară se alegător corespund cu documentul de identitate, membrii
face în baza cărţii de identitate, a cărţii de identitate provizorii biroului electoral al secţiei de votare completează datele din
sau a buletinului de identitate.
câmpul „B” şi aplică ştampila de control a biroului electoral al
5. Completarea declaraţiilor la secţiile de votare din secţiei de votare.
străinătate se face numai în baza paşaportului diplomatic, de
11. Declaraţiile pe propria răspundere se ordonează potrivit
serviciu, simplu, temporar sau a titlului de călătorie ori pe baza
poziţiilor din lista electorală suplimentară, acestea urmând a fi
cărţii de identitate.
6. După completarea şi semnarea de către alegător a anexate la fiecare filă a listei, astfel încât numărul de declaraţii
declaraţiei, membrii biroului electoral al secţiei de votare verifică anexate să corespundă numărului de persoane înscrise în
conformitatea datelor personale înscrise de acesta cu respectiva filă.
12. Dosarul conţinând listele electorale suplimentare şi
documentul de identitate.
7. În situaţia în care datele personale completate de alegător declaraţiile pe propria răspundere, în forma prevăzută la pct. 11,
conţin erori, membrii biroului electoral înmânează alegătorului se înaintează sigilat şi ştampilat, potrivit legii.
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