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HOTĂRÂRI ALE SENATULUI
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
S E N AT U L

HOTĂRÂRE
privind alegerea unui reprezentant al societății civile în Consiliul Superior al Magistraturii
În temeiul prevederilor art. 133 alin. (2) lit. b) și alin. (4) din Constituția României, republicată, precum și ale art. 20, 21,
51 și 55 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 132 și 139 din Regulamentul Senatului,
Senatul adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Domnul Petre Lăzăroiu este ales în calitate
de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, ca

reprezentant al societății civile, în locul fostului membru Avram
Filipaș, decedat.
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Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 10 martie 2008, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din
Constituția României, republicată.
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București, 10 martie 2008.
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HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaților nr. 42/2004 privind aprobarea componenței
nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților

es

tin

În temeiul art. 42 și al art. 60 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările ulterioare,

D

Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Hotărârea Camerei Deputaților nr. 42/2004
privind aprobarea componenței nominale a comisiilor
permanente ale Camerei Deputaților, cu modificările ulterioare,
se modifică după cum urmează:
— încetează calitatea de membru al Comisiei pentru
administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic

a domnului deputat Stănescu Cristian, aparținând Grupului
parlamentar al Partidului România Mare;
— domnul deputat Hogea Vlad Gabriel, aparținând Grupului
parlamentar al Partidului Conservator, trece de la Comisia
pentru politică externă la Comisia pentru muncă și protecție
socială, în calitate de membru.

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 10 martie 2008, cu respectarea prevederilor art. 76
alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,

LUCIAN AUGUSTIN BOLCAȘ
București, 10 martie 2008.
Nr. 12.
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DECRETE
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru eliberarea din funcție a unui judecător

ce

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. a) și
alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 145 din
21 februarie 2008,
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Președintele României d e c r e t e a z ă:
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or

Articol unic. — Doamna Köröși Liliana Zoleta, judecător la Curtea de Apel
București, Secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, se
eliberează din funcție ca urmare a demisiei.
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București, 10 martie 2008.
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DECRET
pentru eliberarea din funcție a unui judecător

D

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și
alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 143 din
21 februarie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Ghinoiu Gheorghe, judecător la Tribunalul Gorj, se
eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 10 martie 2008.
Nr. 351.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru eliberarea din funcție a unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și
alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 142 din
21 februarie 2008,

ce

Președintele României d e c r e t e a z ă:
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Articol unic. — Domnul Georgescu Andrei-Adrian, vicepreședintele Curții
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Militare de Apel, se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
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București, 10 martie 2008.
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În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și

D
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alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 144 din
21 februarie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Cozmâncă Pavel, judecător cu grad de tribunal la
Judecătoria Bârlad, detașat în funcția de director adjunct la Școala Națională de
Grefieri, se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 10 martie 2008.
Nr. 353.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru eliberarea din funcție a unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și
alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 140 din

ce

21 februarie 2008,
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Președintele României d e c r e t e a z ă:

eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
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Articol unic. — Doamna Gâdici Marioara, judecător la Tribunalul Iași, se
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DECRET
pentru eliberarea din funcție a unui judecător

D

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și
alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 138 din
21 februarie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Huiban Iulian, judecător la Curtea de Apel Bacău, se
eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 10 martie 2008.
Nr. 355.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru eliberarea din funcție a unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și
alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 139 din
21 februarie 2008,

ce

Președintele României d e c r e t e a z ă:
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Articol unic. — Domnul Ciobanu Ioan, procuror la Parchetul de pe lângă
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Judecătoria Murgeni, se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
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București, 10 martie 2008.
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În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
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art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și
alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 122 din 7
februarie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Teodora Molnar, procuror șef Serviciu teritorial Cluj
din cadrul Direcției de investigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și
terorism, se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 10 martie 2008.
Nr. 357.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru eliberarea din funcție a unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și
alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 121 din
7 februarie 2008,

ce

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

fiz
i

Articol unic. — Domnul Juncu Nicolae, procuror la Parchetul de pe lângă
Judecătoria Târgu Mureș, se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
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Nr. 358.

us

iv

in

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

tin

at

ex

cl

DECRET
pentru eliberarea din funcție a unui procuror
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În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și
alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 120 din
7 februarie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Del-Cet Mario Massimo, procuror la Parchetul de pe
lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, se eliberează din funcție ca urmare a
pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 10 martie 2008.
Nr. 359.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru eliberarea din funcție a unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și
alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 119 din
7 februarie 2008,
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Președintele României d e c r e t e a z ă:
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Articol unic. — Domnul Buzdugan Ioan, procuror la Parchetul de pe lângă

an

a

pe

TRAIAN BĂSESCU

rs
o

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

el

or

Tribunalul Iași, se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
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În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și
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alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 118 din
7 februarie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Sârbu Vasile, procuror la Parchetul de pe lângă
Tribunalul Tulcea, se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 10 martie 2008.
Nr. 361.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru eliberarea din funcție a unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și
alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 117 din
7 februarie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:

or
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Articol unic. — Domnul Palade Marcel, procuror la Parchetul de pe lângă
Judecătoria Tulcea, se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
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București, 10 martie 2008.
Nr. 362.
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DECRET
pentru eliberarea din funcție a unui procuror

D

es

tin

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și
alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 89 din
31 ianuarie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Bușe Petre, procuror la Parchetul de pe lângă
Tribunalul Giurgiu, se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 10 martie 2008.
Nr. 363.

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 aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții
„Autostrada de centură București”, sector Centura Nord km 0+000 — km 52+770,
și ai obiectivului de investiții „Autostrada de centură București”, sector Centura Sud
km 52+770 — km 100+900
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 42 alin. (1) și (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele
publice, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

el

or

fiz
i

ce

Art. 2. — Finanțarea obiectivelor de investiții prevăzute la
art. 1 se face din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această
destinație și/sau din alte surse legal constituite.
Art. 3. — Ministerul Transporturilor răspunde de modul de
utilizare a sumei prevăzute la art. 1, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare.

an

Art. 1. — (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investiții „Autostrada de centură București”,
sector Centura Nord km 0+000 — km 52+770, prevăzuți în
anexa nr. 1*).
(2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de
investiții „Autostrada de centură București”, sector Centura Sud
km 52+770 — km 100+900, prevăzuți în anexa nr. 2*).
(3) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
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CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
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București, 5 martie 2008.
Nr. 233.

Contrasemnează:
p. Ministrul transporturilor,
Barna Tánczos,
secretar de stat
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

GUVERNUL ROMÂNIEI
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*) Anexele nr. 1 și 2 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii.
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HOTĂRÂRE
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții
„Drum expres Sebeș—Turda”

D

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 42 alin. (1) și (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele
publice, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investiții „Drum expres Sebeș—Turda”, județele
Alba și Cluj, prevăzuți în anexa*) care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 2. — Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1
se face din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului

Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această
destinație și/sau din alte surse legal constituite.
Art. 3. — Ministerul Transporturilor răspunde de modul de
utilizare a sumei prevăzute la art. 1, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
p. Ministrul transporturilor,
Barna Tánczos,
secretar de stat
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
București, 5 martie 2008.
Nr. 234.
*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții
„Drum expres Sibiu—Făgăraș”
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 42 alin. (1) și (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele
publice, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă indictorii tehnico-economici ai
obiectivului de investiții „Drum expres Sibiu—Făgăraș”, județele
Arad și Bihor, prevăzuți în anexa*) care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 2. — Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1
se face din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului

Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această
destinație și/sau din alte surse legal constituite.
Art. 3. — Ministerul Transporturilor răspunde de modul de
utilizare a sumei prevăzute la art. 1, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare.
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Contrasemnează:
p. Ministrul transporturilor,
Barna Tánczos,
secretar de stat
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
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București, 5 martie 2008.
Nr. 235.
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*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.
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HOTĂRÂRE
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții
„Drum expres Craiova—Pitești și legăturile la drumurile existente”

tin

at

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 42 alin. (1) și (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele
publice, cu modificările ulterioare,

D

es

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investiții „Drum expres Craiova—Pitești și
legăturile la drumurile existente”, județele Dolj, Olt și Argeș,
prevăzuți în anexa*) care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 2. — Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1

se face din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această
destinație și/sau din alte surse legal constituite.
Art. 3. — Ministerul Transporturilor răspunde de modul de
utilizare a sumei prevăzute la art. 1, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
p. Ministrul transporturilor,
Barna Tánczos,
secretar de stat
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
București, 5 martie 2008.
Nr. 236.
*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții
„Drum expres Petea—Satu Mare—Baia Mare și legăturile la drumurile existente”
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 42 alin. (1) și (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele
publice, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investiții „Drum expres Petea—Satu Mare—Baia
Mare și legăturile la drumurile existente”, județele Maramureș și
Satu Mare, prevăzuți la anexa*) care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 2. — Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1

se face din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această
destinație.
Art. 3. — Ministerul Transporturilor răspunde de modul de
utilizare a sumei prevăzute la art. 1, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
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Contrasemnează:
p. Ministrul transporturilor,
Barna Tánczos,
secretar de stat
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
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București, 5 martie 2008.
Nr. 237.
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*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.
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HOTĂRÂRE
privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate
pe amplasamentul lucrării „Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin — Lugoj, între km 358+000
și km 388+100 — Lot 2, pe teritoriul localității Băile Herculane, județul Caraș-Severin”

es

tin

at

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri
prealabile lucrărilor de construcție de autostrăzi și drumuri naționale, cu modificările ulterioare,

D

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă amplasamentul lucrării „Reabilitare
DN 6 Drobeta-Turnu Severin — Lugoj, între km 358+000 și
km 388+100 — Lot 2, pe teritoriul localității Băile Herculane,
județul Caraș-Severin”, potrivit hărții topografice prevăzute în
anexa nr. 1*).
Art. 2. — (1) Se aprobă declanșarea procedurilor de
expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe
amplasamentul lucrării prevăzute la art. 1, expropriator fiind
statul român prin Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri
Naționale din România — S.A. de sub autoritatea Ministerului
Transporturilor.
(2) Imobilele supuse exproprierii sunt menționate în tabelul
prevăzut în anexa nr. 2.
Art. 3. — Se aprobă ca justă despăgubire pentru imobilele
ce constituie amplasamentul lucrării prevăzute la art. 1 suma

globală estimată de 953 mii lei, alocată din bugetul Ministerului
Transporturilor, în limita prevederilor anuale aprobate cu
destinația cheltuieli aferente costurilor neeligibile, incluse în
planul de finanțare prevăzut în Memorandumul de finanțare
convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind
asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul
pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura
„Reabilitarea secțiunii Drobeta-Turnu Severin — Lugoj a
drumului național DN 6 (faza 2 a proiectului Craiova — Lugoj),
România”, semnat la Bruxelles la 13 decembrie 2001 și la
București la 17 aprilie 2002, ratificat prin Legea nr. 154/2003,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 din
13 mai 2003, cu modificările ulterioare.
Art. 4. — Suma prevăzută la art. 3 se virează de către
Ministerul Transporturilor, în termen de 15 zile de la intrarea în

*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice și juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale
din România — S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărții topografice fiind determinată de
impedimente de natură tehnico-redacțională.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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vigoare a prezentei hotărâri, într-un cont bancar deschis pe
numele Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale
din România — S.A. pentru lucrarea de utilitate publică
prevăzută la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul
procedurilor de expropriere, în condițiile legii.
Art. 5. — Planul cu amplasamentul lucrării, delimitarea
suprafețelor și a construcțiilor supuse exproprierii, precum și
tabelul prevăzut în anexa nr. 2 se aduc la cunoștință publică prin
afișare la sediul consiliilor locale implicate și vor rămâne afișate

până la finalizarea procedurii de despăgubire. Planul cu
amplasamentul lucrării va fi publicat și într-un ziar local, potrivit
legii.
Art. 6. — Regularizarea documentațiilor cadastrale se va
efectua de către expropriator, pe baza proiectului tehnic și a
detaliilor de execuție, fără a afecta dispozițiile prezentei hotărâri,
cu respectarea reglementărilor în vigoare.
Art. 7. — Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
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Contrasemnează:
p. Ministrul transporturilor,
Barna Tánczos,
secretar de stat
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
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București, 5 martie 2008.
Nr. 240.

pe

ANEXA Nr. 2
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Nr.
cadastral/
Nr. top.

rm

Unitatea
administrativ-teritorială

fo

Județul

Caraș-Severin

Băile Herculane

2.

Caraș-Severin

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Suprafața terenului

Suprafața
rezultată
din acte
(m2)

Suprafața
rezultată
din măsurători
(necesară
de expropriat)
(m2)

Suprafața
construcțiilor

%

364

—

Băile Herculane

856

108

—

Caraș-Severin
Caraș-Severin
Caraș-Severin
Caraș-Severin
Caraș-Severin
Caraș-Severin
Caraș-Severin

Băile Herculane
Băile Herculane
Băile Herculane
Băile Herculane
Băile Herculane
Băile Herculane
Băile Herculane

856
855/b
853
852
851/1
%/2
%/1

153
46
116
256
58
415
221

—
—
—
—
—
—
—

Caraș-Severin
Caraș-Severin
Caraș-Severin
Caraș-Severin

Băile Herculane
Băile Herculane
Băile Herculane
Băile Herculane

cad. 487 %/1/1
302
%
cad. 4840

359
551
1.753
320

—
—
—
—
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cu imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării „Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin — Lugoj,
între km 358+000 și km 388+100 — Lot 2, pe teritoriul localității Băile Herculane, județul Caraș-Severin”

Numele
proprietarului
conform documentațiilor
tehnico-cadastrale

Păun Violeta,
Păun Claudia
Hildigard Diana,
Păun Laurențiu DumitruEmil
Păun Violeta,
Păun Claudia
Hildigard Diana,
Păun Laurențiu DumitruEmil
S.C. Bijelo Dugme S.R.L.
Vlăduceanu Elena
Vlăduceanu Elena
Vlăduceanu Elena
Vlăduceanu Elena
Miloș Ioan
S.C. Cova-Ghera&Co
S.R.L.
Martinescu Florin Enache
Primăria Băile Herculane
Primăria Băile Herculane
Crăciunescu Octaviana

Total suprafață expropriată = 4.720 m2
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate
pe amplasamentul suplimentar al lucrării „Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin — Lugoj,
între km 358+000 și km 388+100 — Lot 2, pe teritoriul localităților Orșova, județul Mehedinți, Topleț
și Mehadia, județul Caraș-Severin”
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri
prealabile lucrărilor de construcție de autostrăzi și drumuri naționale, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
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Lugoj), România”, semnat la Bruxelles la 13 decembrie 2001 și
la București la 17 aprilie 2002, ratificat prin Legea nr. 154/2003,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 din
13 mai 2003, cu modificările ulterioare.
Art. 4. — Suma prevăzută la art. 3 se virează de către
Ministerul Transporturilor, în termen de 15 zile de la intrarea în
vigoare a prezentei hotărâri, într-un cont bancar deschis pe
numele Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale
din România — S.A. pentru lucrarea de utilitate publică
prevăzută la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul
procedurilor de expropiere, în condițiile legii.
Art. 5. — Planul cu amplasamentul lucrării, delimitarea
suprafețelor și a construcțiilor supuse exproprierii, precum și
tabelul prevăzut în anexa nr. 2 se aduc la cunoștință publică prin
afișare la sediul consiliilor locale implicate și vor rămâne afișate
până la finalizarea procedurii de despăgubire. Planul cu
amplasamentul lucrării va fi publicat și într-un ziar local, potrivit
legii.
Art. 6. — Regularizarea documentațiilor cadastrale se va
efectua de către expropriator, pe baza proiectului tehnic și a
detaliilor de execuție, fără a afecta dispozițiile prezentei hotărâri,
cu respectarea reglementărilor în vigoare.
Art. 7. — Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
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Art. 1. — Se aprobă suplimentarea amplasamentului lucrării
„Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin — Lugoj, între
km 358+000 și km 388+100 — Lot 2, pe teritoriul localităților
Orșova, județul Mehedinți, Topleț și Mehadia, județul CarașSeverin”, potrivit hărții topografice prevăzute în anexa nr. 1*).
Art. 2. — (1) Se aprobă declanșarea procedurilor de
expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe
amplasamentul suplimentar al lucrării prevăzute la art. 1,
expropriator fiind statul român prin Compania Națională de
Autostrăzi și Drumuri Naționale din România — S.A. de sub
autoritatea Ministerului Transporturilor.
(2) Imobilele supuse exproprierii sunt menționate în tabelul
prevăzut în anexa nr. 2.
Art. 3. — Se aprobă ca justă despăgubire pentru imobilele
ce constituie amplasamentul suplimentar al lucrării prevăzute la
art. 1 suma globală estimată de 170 mii lei, alocată din bugetul
Ministerului Transporturilor, în limita prevederilor anuale
aprobate cu destinația cheltuieli aferente costurilor neeligibile,
incluse în planul de finanțare prevăzut în Memorandumul de
finanțare convenit între Guvernul României și Comisia
Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată
prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare
pentru măsura „Reabilitarea secțiunii Drobeta-Turnu Severin —
Lugoj a drumului național DN 6 (faza 2 a proiectului Craiova —

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
p. Ministrul transporturilor,
Barna Tánczos,
secretar de stat
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
București, 5 martie 2008.
Nr. 241.
*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice și juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale
din România — S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărții topografice fiind determinată de
impedimente de natură tehnico-redacțională.
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ANEXA Nr. 2

TA B E L

cu imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării „Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu
Severin — Lugoj, între km 358+000 și km 388+100 — Lot 2, pe teritoriul localităților Orșova, județul Mehedinți, Topleț
și Mehadia, județul Caraș-Severin”
Suprafața terenului

Nr.
crt.

1.

Județul

Caraș-Severin

Nr.
cadastral/
Nr. top.

Unitatea
administrativ-teritorială

Topleț

Suprafața
rezultată
din măsurători,
(necesară
de expropriat)
(m2)

Suprafața
rezultată
din acte
(m2)

1/c

Suprafața
construcțiilor

26

-

Numele
proprietarului
conform documentațiilor
tehnico-cadastrale

Popescu Ilie
Popescu Nicolae

Topleț

1/a

42

-

ce

Caraș-Severin

fiz
i

2.

or

Caraiman Ileana

an

el

Caraiman Sofia

Caraș-Severin

Topleț

pe

rs
o

Drăghici Maria n. Caraiman

1/b

33

-

Caraiman Nicolae

a

3.

Caraiman Nicolae

tu

ite

Caraiman Ileana

ii
g

ra

Caraiman Sofia

-

Boba Ioan

371/2/b

135

-

Boba Ioan

Caraș-Severin

Topleț

cad 5

236

-

Primăria Topleț

7.

Caraș-Severin

Topleț

%

237

-

Primăria Topleț

8.

Caraș-Severin

Topleț

%

241

-

Primăria Topleț

9.

Caraș-Severin

Topleț

1420/a

108

-

Vremescu Petria

10.

Caraș-Severin

Topleț

1420/b

108

-

Pârvulescu Maria

11.

Caraș-Severin

Topleț

479

719

-

Constantinescu Paraschiva

12.

Caraș-Severin

Topleț

1005

400

-

Erimescu Ștefan

13.

Caraș-Severin

Topleț

%

243

-

Donțu Adrian Mihai

in

6.

iv

Topleț

us

Caraș-Severin

fo

135

cl

5.

371/2/a

ex

Topleț

at

Caraș-Severin

D

es

tin

4.

rm

ăr

Drăghici Maria n. Caraiman

Donțu Dorina
14.

Caraș-Severin

Mehadia

593/a

105

-

Cârstoiu Victor
Cârstoiu Elena

15.

Caraș-Severin

Mehadia

732/b

87

-

Cristea Constantin

16.

Caraș-Severin

Mehadia

731/b/b

4

-

Cristea Constantin

Total suprafață expropriată = 2.859 m2
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI EGALITĂȚII DE ȘANSE
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ

ORDIN
privind aprobarea calificărilor/competențelor profesionale pentru care se acordă în anul 2008
sumele prevăzute la art. 17 din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă
În temeiul prevederilor art. 22 alin. (3) din Legea nr. 202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru
Ocuparea Forței de Muncă, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 20 alin. (1) din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă și ale art. 49 alin. (2)
din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 234/2006, cu modificările ulterioare,
ținând seama de prevederile art. 32 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 234/2006, cu modificările ulterioare,

ce

președintele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă emite următorul ordin:

rm

ăr

ii
g

ra

tu

ite

a

pe

rs
o

an

el

or

fiz
i

Art. 1. — Se aprobă calificările/competențele profesionale de muncă potrivit art. 32 din Normele metodologice de aplicare
pentru care se acordă în anul 2008 sumele prevăzute la art. 17 a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de
muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 234/2006, cu
din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă.
Art. 2. — Sumele prevăzute la art. 17 din Legea nr. 279/2005 modificările ulterioare.
Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
se acordă în anul 2008 pentru toate calificările și ocupațiile
pentru care se poate organiza, în condițiile legii, ucenicia la locul României, Partea I.
Președintele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă,
Ionel Muscalu
București, 29 februarie 2008.
Nr. 112.


in

fo

RECTIFICĂRI

D

es

tin

at

ex

cl

us

iv

În Hotărârea Guvernului nr. 1.221/2007 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 742/2005 privind declanșarea
procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării „Secțiunea 2B pe teritoriul
localităților Câmpia Turzii, Gilău, Florești, Săvădisla, Petreștii de Jos, Luna și Săndulești din județul Cluj și Secțiunea 3C
pe teritoriul localităților Abram, Suplacu de Barcău, Balc, Chișlaz, Tăuteu, Sârbi și Biharia din județul Bihor” din cadrul
obiectivului de investiție „Autostrada Brașov—Cluj—Borș”, a Hotărârii Guvernului nr. 689/2007 privind declanșarea
procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică
„Secțiunea 3C pe teritoriul localităților Ip și Marca din județul Sălaj și al localităților Spinuș, Ciuhoiu, Sălard și Tămășeu
din județul Bihor” din cadrul obiectivului de investiții Autostrada Brașov—Cluj—Borș și a Hotărârii Guvernului
nr. 1.255/2004 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe
amplasamentul lucrării „Secțiunea 2B pe teritoriul localităților Moldovenești, Mihai Viteazu, Turda, Săndulești, Tureni,
Ciurila și, parțial, Săvădisla din județul Cluj și secțiunea 3C parțial pe teritoriul localităților Abram, Tăuteu și Balc din
județul Bihor”, din cadrul obiectivului de investiție „Autostrada Brașov—Cluj—Borș”, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 709 din 19 octombrie 2007, se face următoarea rectificare (care nu aparține Redacției
„Monitorul Oficial, Partea I”):
— la art. V, în loc de: „Art. V. — Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.255/2004 ...” se va citi:
„Art. V. — Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.255/2004...”.
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