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HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru completarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 934/2002 privind atestarea
domeniului public al județului Maramureș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor
din județul Maramureș
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea
publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
O f i c i a l a l R o m â n i e i , P a r t e a I , n r. 6 6 5 ș i 6 6 5 b i s d i n
9 septembrie 2002, cu modificările și completările ulterioare,
se completează la secțiunea „Bunuri imobile” cu pozițiile
nr. 61 și 62, conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

or
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Articol unic. — Anexa nr. 41 „Inventarul bunurilor care
aparțin domeniului public al comunei Moisei” la Hotărârea
Guvernului nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public
al județului Maramureș, precum și al municipiilor, orașelor și
comunelor din județul Maramureș, publicată în Monitorul
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o
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CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

el

PRIM-MINISTRU

Contrasemnează:

ite

a

p. Ministrul internelor și reformei administrative,
secretar de stat
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
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Paul Victor Dobre,

us

iv

București, 5 martie 2008.
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Nr. 259.
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ANEXĂ

COMPLETĂRI

D

la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Moisei
Nr.
crt.

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul
dobândirii

Valoarea
de inventar

Situația juridică

„61

Drum Valea Sârcii

Moisei DC1 — Valea Sârcii
Lungime — 500 m

2007

20.000 lei

Domeniul public al comunei Moisei,
potrivit Hotărârii Consiliului Local al
Comunei Moisei nr. 37/2007

62

Moisei DN 17 — Biserica
Drum către Biserica
Ortodoxă nr. 3
Ortodoxă nr. 3
Lungime — 70 m

2007

20.000 lei

Domeniul public al comunei Moisei,
potrivit Hotărârii Consiliului Local al
Comunei Moisei nr. 37/2007”
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea modelului copiei de pe lista electorală permanentă, modelului copiei
de pe lista electorală complementară, modelului listei electorale suplimentare, al extrasului
de pe copia listei electorale permanente, complementare sau a listei suplimentare, al listei
susținătorilor, al declarației de acceptare a candidaturii, al declarației de renunțare la candidatură,
precum și a modelului listei membrilor organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale,
ce vor fi folosite pentru alegerea autorităților administrației publice locale din anul 2008
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 7 alin. (5), art. 45, art. 87 alin. (2) și art. 125 alin. (2) din
Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
declarației de renunțare la candidatură, precum și modelul
listei membrilor organizației cetățenilor aparținând
minorităților naționale, ce vor fi folosite pentru alegerea
autorităților administrației publice locale din anul 2008, potrivit
anexelor nr. 1—11, care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.

PRIM-MINISTRU

rs
o

an

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

el
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fiz
i

ce

Articol unic. — Se aprobă modelul copiei de pe lista
electorală permanentă, modelul copiei de pe lista electorală
complementară, modelul listei electorale suplimentare, al
extrasului de pe copia listei electorale permanente,
complementare sau a listei suplimentare, al listei
susținătorilor, al declarației de acceptare a candidaturii, al

a

pe

Contrasemnează:
Ministrul internelor și reformei administrative,
Cristian David
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ra
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ite

București, 12 martie 2008.
Nr. 268.

ăr

ANEXA Nr. 1
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rm

Modelul copiei de pe lista electorală permanentă pentru municipii, orașe și comune
Circumscripția electorală nr. ............
Municipiul, orașul, ............................
Secția de votare nr. ..........................

tin
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in

ROMÂNIA
JUDEȚUL ........................
Comuna ..........................
Satul ..............................
Strada ............................

C O P I E D E P E L I S TA E L E C T O R A L Ă P E R M A N E N T Ă

D

es

pentru alegerea consiliului local, a primarului și a consiliului județean
Nr.
crt.

Semnătura alegătorului

Numele și prenumele
alegătorului

Codul numeric personal

Domiciliul alegătorului
(nr. casei, bloc, apartament)

Seria și numărul
actului de identitate

...
...
...
...
...
...
...
...
Primar,
Secretar,
Șeful biroului județean de administrare a bazelor de date privind evidența persoanelor,
Șeful serviciului public comunitar județean de evidență a persoanelor,
N O T Ă:

Centrul Național de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor din cadrul Ministerului Internelor și
Reformei Administrative pune la dispoziția primarilor, în 3 exemplare, copii de pe listele electorale permanente, care cuprind
alegătorii din fiecare secție de votare. Copiile de pe listele electorale permanente se semnează de primar, de secretarul unității
administrativ-teritoriale, de șeful serviciului public comunitar județean de evidență a persoanelor și de șeful structurii teritoriale a
Centrului Național de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ANEXA Nr. 2

Modelul copiei de pe lista electorală permanentă pentru municipiul București
ROMÂNIA
MUNICIPIUL BUCUREȘTI
Sectorul ..........................
Strada .............................

Circumscripția electorală nr. ............
Secția de votare nr. ..........................

C O P I E D E P E L I S TA E L E C T O R A L Ă P E R M A N E N T Ă

pentru alegerea consiliului local al sectorului, a Consiliului General al Municipiului București,
a primarului sectorului și a primarului general al municipiului București
Nr.
crt.

Numele și prenumele
alegătorului

Semnătura alegătorului

Codul numeric personal

Domiciliul alegătorului
(nr. casei, bloc, apartament)

el

or

fiz
i

ce

...
...
...
...
...
...
...
...

Seria și numărul
actului de identitate

pe

rs
o

an

Primar,
Secretar,
Șeful serviciului de administrare a bazelor de date privind evidența persoanelor București,
Șeful serviciului public comunitar de evidență a persoanelor al sectorului ..., municipiul București

a

N O T Ă:

ăr

ii
g

ra

tu

ite

Centrul Național de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor din cadrul Ministerului Internelor și
Reformei Administrative pune la dispoziția primarilor, în 3 exemplare, copii de pe listele electorale permanente, care cuprind
alegătorii din fiecare secție de votare. Copiile de pe listele electorale permanente se semnează de primar, de secretarul unității
administrativ-teritoriale, de șeful serviciului public comunitar județean de evidență a persoanelor și de șeful structurii teritoriale a
Centrului Național de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor.

rm

ANEXA Nr. 3

iv
us
cl

Circumscripția electorală nr. ................
Secția de votare nr. .............................

tin

at

ex

ROMÂNIA
JUDEȚUL ............................................
Municipiul, orașul, comuna ..................
Sectorul municipiului București ............

in

fo

Modelul listei electorale suplimentare

L I S TA E L E C T O R A L Ă S U P L I M E N TA R Ă

D

es

pentru alegerea consiliului local, a primarului și a consiliului județean
Nr.
crt.

Semnătura alegătorului

Numele și prenumele
alegătorului

Codul numeric personal

Domiciliul/Reședința
alegătorului (Strada,
nr. casei, bloc, apartament)

Tipul, seria și numărul
actului de identitate

...
...
...
...
...
...
...
Primar,

Secretar,

N O T Ă:

— Lista suplimentară întocmită de primar cuprinde numai alegătorii cu reședința în localitatea respectivă, stabiliți cu cel
puțin 3 luni înaintea alegerilor.
— Rubrica „Reședința alegătorului” se completează conform mențiunii de stabilire a reședinței, înscrisă în actul de identitate.
— Pentru cetățenii Uniunii Europene înscriși în lista electorală suplimentară în baza documentelor menționate la art. 223
din Legea nr. 67/2004 nu se va completa rubrica „Codul numeric personal”.
— La municipiul București se scrie: Lista electorală pentru alegerea consiliului local al sectorului, a Consiliului General al
Municipiului București, a primarului sectorului și a primarului general al municipiului București.
— În situația în care este întocmită conform art. 19 alin. (4) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
de către președintele secției de votare, lista suplimentară se semnează de acesta și se aplică ștampila de control a secției de votare.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ANEXA Nr. 4

Modelul extrasului de pe copia listei electorale permanente sau listei electorale suplimentare
ce va fi folosit pentru votarea cu „urna specială”
ROMÂNIA
JUDEȚUL..............................................

EXTRAS
de pe copia listei electorale permanente sau listei electorale suplimentare
utilizat pentru votarea cu „urna specială”
Circumscripția electorală nr. ..........
Secția de votare nr. .....................

Municipiul, orașul, comuna ..................
Sectorul municipiului București ............

E X T R A S D E P E L I S TA E L E C T O R A L Ă

pentru alegerea consiliului local, a primarului și a consiliului județean
Nr.
crt.

Numele și prenumele
alegătorului

Semnătura alegătorului

Adresa alegătorului (Strada,
nr. casei, bloc, apartament)

Codul numeric personal

Seria și numărul
actului de identitate

ce

...
...
...
...
...
...
Nume și prenume*)
...............
Semnătura
..................
Nume și prenume*)
...........
Semnătura
..........

a

pe

rs
o

an

el

or

fiz
i

Președinte secție de votare,
Nume și prenume
.................
Semnătura
.............

ite

N O T Ă:

ra

tu

În conformitate cu prevederile art. 87 alin. (2) din Legea nr. 67/2004, persoanele cuprinse în aceste liste trebuie să fie
radiate din celelalte liste existente la secții.

rm

ăr

ii
g

*) Membrii biroului electoral al secției de votare care însoțesc urna specială.
ANEXA Nr. 5

iv
us
cl

EXTRAS
de pe copia listei complementare utilizat pentru votarea cu „urna specială”
Circumscripția electorală nr. ..........
Secția de votare nr. .....................

at

ex

ROMÂNIA
JUDEȚUL..............................................
Municipiul, orașul, comuna ...................
Sectorul municipiului București ............

in

fo

Modelul extrasului de pe copia listei electorale complementare ce va fi folosit pentru votarea cu „urna specială”

tin

E X T R A S D E P E L I S TA E L E C T O R A L Ă

D

Nr.
crt.

es

pentru alegerea consiliului local, a primarului și a consiliului județean
Semnătura alegătorului

Numele și prenumele
alegătorului

Data și locul nașterii

Statul membru de origine

Adresa la care locuiește
în România (nr. casei,
bloc, apartament)

...
...
...
...
...
...
Președinte secție de votare,
Nume și prenume
.............................
Semnătura
.............................

Nume și prenume*)
.............................
Semnătura
.............................
Nume și prenume*)
.............................
Semnătura
.............................

N O T Ă:

În conformitate cu prevederile art. 87 alin.(2) din Legea nr. 67/2004, persoanele cuprinse în aceste liste trebuie să fie
radiate din celelalte liste existente la secții.
*) Membrii biroului electoral al secției de votare care însoțesc urna specială.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ANEXA Nr. 6

Modelul copiei de pe lista electorală complementară
ROMÂNIA
JUDEȚUL...........................
Municipiul, orașul..............
Comuna ................................................
Satul......................
Strada.....................

Circumscripția electorală nr.......
Secția de votare nr. .....................

C O P I E D E P E L I S TA E L E C T O R A L Ă C O M P L E M E N TA R Ă

pentru alegerea consiliului local, a primarului și a consiliului județean
Nr.
crt.

Numele și prenumele
alegătorului

Semnătura alegătorului

Data și locul nașterii

Statul membru de origine

Adresa la care locuiește
în România (nr. casei,
bloc, apartament)

ce

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

fiz
i

Primar,

el

or

Șeful formațiunii teritoriale a Oficiului Român pentru Imigrări

an

N O T Ă:

ite

a

pe

rs
o

— Listele electorale complementare au caracter permanent și îi cuprind pe toți cetățenii Uniunii Europene cu drept de vot
care se află în evidențele Oficiului Român pentru Imigrări și au domiciliul sau reședința în localitatea pentru care se întocmește
lista (art. 221 alin. (1) din Legea nr. 67/2004).
— Listele electorale complementare se întocmesc și se actualizează de primar împreună cu formațiunile teritoriale ale
Oficiului Român pentru Imigrări (art. 221 alin. (2) din Legea nr. 67/2004).
ANEXA Nr. 7

ra

tu

Modelul declarației de acceptare a candidaturii
DECLARAȚIE

ăr

ii
g

de acceptare a candidaturii

es

tin

at

ex
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iv
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Subsemnatul .........................................................................., domiciliat în ..........................................................................,
strada ................................................................ nr. ..., bloc ..., ap. ..., sectorul ............ județul ......................................................,
propus de*).......................................................................................................................................................................................
de profesie .............................................................. ocupația (funcția deținută) ...............................................................................
membru al**) ....................................................................................................................declar prin prezenta că accept să candidez
la alegerile locale din 1 iunie 2008, pentru funcția de ***) ............................................................................................................... .
Declar de asemenea, pe propria răspundere, că întrunesc condițiile prevăzute de lege pentru a candida.
.................................................................................. ****)
Semnătura
......................

D

*) Se trece denumirea abreviată și desfășurată a partidului politic, alianței politice, alianței electorale ori a organizației cetățenilor aparținând minorităților
naționale sau, după caz, mențiunea de candidat independent.
**) Se trece denumirea partidului politic sau a organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale al cărui/cărei membru este. Pentru candidații
independenți se trece mențiunea „nu este cazul”.
***) Se scrie „consilier în consiliul local” al comunei/orașului/municipiului, județul ...; al sectorului nr. ... București ori „consilier în Consiliul Județean ...”
sau, după caz „primar” (primar general) al comunei/orașului/municipiului, județul ..., al sectorului nr. ... București, al municipiului București.
****) Se trec denumirea comunei, orașului, municipiului și data.
ANEXA Nr. 8

Modelul declarației de renunțare la candidatură
DECLARAȚIE

de renunțare la candidatură
Subsemnatul ..........................................................................., domiciliat în ...................................................................,
strada ....................................................................., nr. ..., bloc ..., apartament ..., sectorul ... , județul ............................................,
declar prin prezenta că renunț la candidatura propusă*) de ..........................................................................................................,
pentru funcția de**) ................................................................................................................., și depusă în data .......................... .
................................................................................... ***)
Semnătura
......................
*) Se trece denumirea abreviată și desfășurată a partidului politic, alianței politice, alianței electorale ori a organizației cetățenilor aparținând minorităților
naționale sau, după caz, mențiunea de candidat independent.
**) Se scrie „consilier în consiliul local” al comunei/orașului/municipiului ..., județul ..., al sectorului nr. ... București ori „consilier în Consiliul Județean ...”
sau, după caz „primar” (primar general) al comunei/orașului/municipiului....., județul ... , al sectorului nr. ... București, al municipiului București.
***) Se trec denumirea comunei, orașului, municipiului și data.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ANEXA Nr. 9

L I S TA S U S Ț I N Ă T O R I L O R

pentru alegerea în funcția de primar al comunei/orașului/municipiului*) ......................................................................
județul ........................................... a candidatului independent .......................................................................................
(prenumele și numele candidatului)

la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din 1 iunie 2008
Nr.
crt.

Semnătura

Nume

Prenume

Adresa (str., nr., bl.,
comuna/orașul/municipiul,
sectorul/județul)

Data nașterii

Act identitate
Denumire

Seria

Numărul

Întocmit de .......................................**)
Declarație
Subsemnatul ................................... (nume și prenume), domiciliat în ................................, născut la data de ................,
în comuna/orașul/municipiul ............................., județul .........................., posesor al C.I. (B.I.) seria ... nr. .............., declar pe
propria răspundere că toate datele și semnăturile cuprinse în prezenta listă, care are un număr de....... poziții, corespund realității.
Data .......................
Localitatea ...........................
Semnătura ........................
N O T Ă:

ce

Lista este act public și se află sub incidența art. 292 din Codul penal. Este interzisă semnarea pe mai multe liste.

el

L I S TA S U S Ț I N Ă T O R I L O R

or

fiz
i

*) În cazul municipiului București, se va scrie: „al sectorului nr. ..., municipiul București” sau, după caz, „de primar general al municipiului București”.
**) Se înscriu numele și prenumele persoanei care a întocmit lista.
ANEXA Nr. 10

rs
o

an

pentru alegerea în funcția de consilier în consiliul local al comunei/orașului/municipiului/*) .....................................
județul ........................................... a candidatului independent .......................................................................................
(prenumele și numele candidatului)

pe

la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din 1 iunie 2008
Prenume

Adresa (str., nr., bl.,
comuna/orașul/municipiul,
sectorul/județul)

Act identitate

a

Nume

Data nașterii

ite

Semnătura

Denumire

Seria

Numărul

ii
g

ra

tu

Nr.
crt.

us

iv

in

fo

rm

ăr

Întocmit de .......................................**)
Declarație
Subsemnatul ................................... (prenume și nume), domiciliat în ................................, născut la data de ................,
în comuna/orașul/municipiul ............................., județul .........................., posesor al C.I. (B.I.) seria ... nr. .............., declar pe
propria răspundere că toate datele și semnăturile cuprinse în prezenta listă, care are un număr de....... poziții, corespund realității.
Data .......................
Localitatea ...........................
Semnătura ........................

cl

N O T Ă:

at

ex

Lista este act public și se află sub incidența art. 292 din Codul penal. Este interzisă semnarea pe mai multe liste.
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*) În cazul municipiului București, se va scrie „în Consiliul Local al Sectorului ..., municipiul București” sau, după caz, „în Consiliul General al Municipiului
București”, iar în cazul consilierului județean se va scrie „de consilier în Consiliul Județean......................”.
**) Se înscriu numele și prenumele persoanei care a întocmit lista.
ANEXA Nr. 11

Modelul listei membrilor cetățenilor români aparținând organizației aparținând minorităților naționale
L I S TA M E M B R I L O R

Organizației cetățenilor români aparținând minorității naționale ...............................................,
participantă la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din 1 iunie 2008
Localitatea .................................
Județul .......................................
Nr.
crt.

Semnătura

Numele și prenumele membrului

Data nașterii

Adresa

Act identitate
Denumire

Seria

Numărul

Întocmit de .......................................*)
Declarație
Subsemnatul ................................... (prenume și nume), domiciliat în ................................, născut la data de ................,
în comuna/orașul/municipiul ............................., județul .........................., posesor al C.I. (B.I.) seria ... nr. .............., declar pe
propria răspundere că toate datele și semnăturile cuprinse în prezenta listă, care are un număr de....... poziții, corespund realității.
Data .......................
Localitatea ...........................
Semnătura ........................
N O T Ă:

Lista este act public și se află sub incidența art. 292 din Codul penal. Este interzisă semnarea pe mai multe liste.
*) Se înscriu numele şi prenumele persoanei care a întocmit lista.
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 stabilirea modelului timbrului autocolant și a condițiilor de tipărire, de gestionare
și de utilizare a acestuia la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2008
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 82 alin. (8) şi al art. 125 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 pentru
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
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(4) După încheierea votării preşedinţii birourilor electorale ale
secţiilor de votare vor preda primarilor timbrele autocolante
neutilizate.
Art. 3. — Timbrele autocolante au acelaşi format pentru toate
circumscripţiile electorale, sunt imprimate cu litere de aceeaşi
mărime, cu aceleaşi caractere şi cu aceeaşi cerneală, într-un
număr egal cu cel al alegătorilor care deţin cărţi de identitate,
cu un plus de 10%.
Art. 4. — În vederea distribuirii timbrelor autocolante,
structurile teritoriale ale Centrului Naţional de Administrare a
Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor din cadrul
Ministerului Internelor şi Reformei Administrative comunică
primarilor cel târziu cu 15 zile înainte de ziua votării numărul
alegătorilor care deţin cărţi de identitate, înscrişi în listele
electorale permanente, pe fiecare secţie de votare.
Art. 5. — Ministerul Internelor şi Reformei Administrative
furnizează datele prevăzute la art. 4 în mod gratuit, în condiţiile
prevăzute la art. 10 alin. (6) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi
actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările şi
completările ulterioare.
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Art. 1. — (1) La alegerile pentru autorităţile administraţiei
publice locale din anul 2008, cetăţenilor care îşi exercită dreptul
de vot în baza cărţii de identitate li se aplică pe aceasta un
timbru autocolant cu menţiunea „Votat” şi data scrutinului.
(2) Membrii biroului electoral al secţiei de votare aplică
timbrul autocolant pe versoul cărţii de identitate şi completează
data scrutinului.
(3) Timbrul autocolant trebuie să asigure aderarea perfectă
pe cartea de identitate, astfel încât să nu se poată detaşa fără
a se produce deteriorarea acestui document.
(4) Forma şi conţinutul timbrului autocolant sunt prevăzute
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. — (1) Achiziţionarea timbrelor autocolante se asigură
de către Ministerul Internelor şi Reformei Administrative.
(2) Timbrele autocolante se predau de către Ministerul
Internelor şi Reformei Administrative prefecţilor, pe bază de
proces-verbal.
(3) Prefecţii distribuie timbrele autocolante primarilor pe bază
de proces-verbal, care le predau, pe bază de proces-verbal,
preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare până cel
târziu în preziua alegerilor.
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Contrasemnează:
Ministrul internelor și reformei administrative,
Cristian David
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
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București, 12 martie 2008.
Nr. 269.

ANEXĂ

MODELUL

timbrului autocolant ce se aplică pe cartea de identitate a alegătorului care votează la alegerile pentru autoritățile
administrației publice locale din anul 2008

N O T Ă:

Pătratul în care este încadrat cercul cu mențiunea „Votat” și cu rubrica „Data” are latura de 20 mm.
*) Se completează de către unul dintre membrii biroului secției de votare cu ziua, luna și anul scrutinului.
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 stabilirea măsurilor pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru autoritățile
administrației publice locale din anul 2008
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 125 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea
autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
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Sănătății Publice dispun măsurile necesare pentru a pune la
dispoziția autorităților administrației publice locale spații
corespunzătoare în unitățile din subordine, în vederea
organizării de secții de votare, precum și pentru sprijinirea cu
personal a operațiunilor tehnice la secțiile de votare.
(2) Spațiile puse la dispoziția autorităților administrației
publice locale în conformitate cu alin. (1) nu vor face parte din
unitățile de asistență medicală cu paturi sau de asistență
medicală primară și ambulatorie de specialitate.
Art. 7. — Ministerul Sănătății Publice va lua măsurile
necesare pentru asigurarea asistenței medicale la secțiile de
votare.
Art. 8. — Ministerul Afacerilor Externe va face propuneri
Biroului Electoral Central pentru acreditarea observatorilor
străini, precum și a delegaților mass-media străini.
Art. 9. — (1) În termen de 3 zile de la data intrării în vigoare
a prezentei hotărâri se constituie comisiile tehnice județene și
Comisia tehnică a municipiului București, în componența
prevăzută în anexa nr. 2, cu atribuții în coordonarea și urmărirea
îndeplinirii sarcinilor ce revin autorităților administrației publice
locale și serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale
celorlalte organe de specialitate ale administrației publice
centrale, prevăzute în legislația în vigoare, în domeniul alegerilor
autorităților administrației publice locale.
(2) La ședințele comisiei tehnice pot participa, în calitate de
invitați, reprezentanți ai partidelor politice parlamentare, ai
Clubului Român de Presă, precum și ai organizațiilor
neguvernamentale.
(3) Pentru urmărirea și soluționarea operativă a problemelor
curente din circumscripția electorală județeană, respectiv a
municipiului București, pe lângă comisia tehnică se constituie
un grup tehnic de lucru, condus de un subprefect, format din
specialiști desemnați de conducătorii serviciilor publice
deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe de
specialitate ale administrației publice centrale, organizate la
nivelul județului, respectiv al municipiului București. Din grupul
tehnic de lucru vor face parte și 2—3 specialiști din aparatul de
specialitate al consiliilor județene, respectiv al Consiliului
General al Municipiului București.
(4) În perioada în care își desfășoară activitatea în cadrul
grupului tehnic de lucru membrii acestuia sunt degrevați de
sarcinile de serviciu.
(5) Condițiile materiale necesare funcționării grupului tehnic
de lucru se asigură prin grija prefectului. Salariile și celelalte
drepturi bănești cuvenite personalului delegat în grupul tehnic
de lucru se achită de unitățile de la care aceștia provin.
Art. 10. — (1) Ministerul Internelor și Reformei Administrative
va organiza, în termen de cel mult 5 zile de la data intrării în
vigoare a prezentei hotărâri, instruirea prefecților și
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Art. 1. — (1) Pentru coordonarea și urmărirea îndeplinirii
sarcinilor prevăzute în legislația în vigoare în domeniul alegerii
autorităților administrației publice locale, care revin Guvernului,
ministerelor și celorlalte organe de specialitate ale administrației
publice centrale, precum și instituțiilor prefectului, se constituie
Comisia tehnică centrală, în componența prevăzută în anexa nr. 1.
(2) La ședințele Comisiei tehnice centrale pot participa, în
calitate de invitați, reprezentanți ai partidelor politice
parlamentare, ai Clubului Român de Presă, precum și ai altor
instituții ale administrației publice centrale interesate și ai
organizațiilor neguvernamentale.
Art. 2. — Prefecții, primarii și președinții tribunalelor iau
măsurile necesare pentru întocmirea, în termen util, a listelor
cuprinzând persoanele care pot fi desemnate, potrivit legii, ca
membri ai birourilor electorale.
Art. 3. — (1) Ministerul Internelor și Reformei Administrative
și Ministerul Apărării dispun măsuri pentru asigurarea ordinii și
liniștii publice în localitățile țării, pe întreaga perioadă electorală
și, în mod deosebit, în ziua votării, precum și în zilele care
premerg și succed acestei zile.
(2) Ministerul Internelor și Reformei Administrative și
Ministerul Apărării vor asigura paza secțiilor de votare și a
dosarelor întocmite de birourile electorale pe timpul transportului
acestora la birourile electorale de circumscripție, respectiv la
Biroul Electoral Central, precum și paza pe timpul tipăririi,
transportului și depozitării buletinelor de vot și celorlalte
materiale necesare votării.
Art. 4. — (1) Ministerul Internelor și Reformei Administrative,
prin Centrul Național de Administrare a Bazelor de Date privind
Evidența Persoanelor și Oficiul Român pentru Imigrări, asigură
tipărirea copiilor de pe listele electorale permanente și a copiilor
de pe listele electorale complementare, pentru ambele tururi de
scrutin.
(2) Materialele consumabile necesare tipăririi listelor
electorale permanente, listelor electorale complementare,
copiilor de pe listele electorale permanente și a copiilor de pe
listele electorale complementare se asigură de către instituțiile
prefectului.
Art. 5. — (1) Institutul Național de Statistică asigură numărul
de statisticieni, informaticieni și personal tehnic auxiliar, dotarea
necesară cu echipamente și tehnică de calcul.
(2) Institutul Național de Statistică va organiza instruirea
conducerilor direcțiilor regionale și județene de statistică privind
participarea specialiștilor statisticieni, informaticieni și a
personalului auxiliar la efectuarea operațiunilor tehnice pentru
stabilirea rezultatelor alegerilor.
Art. 6. — (1) Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului,
Ministerul Culturii și Cultelor, Ministerul Muncii, Familiei și
Egalității de Șanse, Ministerul Transporturilor și Ministerul

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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operatorii publici a elementelor de infrastructură pentru servicii
de comunicații, pentru crearea de aplicații specifice și
funcționarea sistemului de colectare a datelor privind
participarea la vot, necesare Biroului Electoral Central, birourilor
electorale de circumscripție județeană, a municipiului București
și oficiilor electorale ale sectoarelor municipiului București.
(4) La întocmirea raportului prevăzut de art. 29 alin. (1) lit. k)
din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și
a Senatului, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea
Electorală Permanentă utilizează, după caz, și informațiile
furnizate de autoritățile publice centrale cu atribuții în
organizarea și desfășurarea alegerilor locale.
(5) Prefecții, președinții consiliilor județene și primarii asigură
condițiile corespunzătoare pentru funcționarea birourilor
electorale de circumscripție.
Art. 12. — (1) Autoritatea Electorală Permanentă sprijină
instruirea membrilor birourilor electorale și a celorlalți participanți
la procesul electoral.
(2) Autoritatea Electorală Permanentă realizează materiale,
broșuri și acțiuni de informare a participanților la procesul
electoral.
(3) Autoritatea Electorală Permanentă asigură tipărirea de
broșuri conținând actele normative în vigoare privind alegerile
locale și distribuirea în județe a acestora, prin intermediul
prefecților, către autoritățile și organismele cu atribuții în
domeniul electoral.
Art. 13. — (1) Comisiile tehnice județene și a municipiului
București vor informa săptămânal Comisia tehnică centrală în
legătură cu stadiul pregătirii și organizării alegerilor autorităților
administrației publice locale.
(2) Comisia tehnică centrală va informa săptămânal
Guvernul în legătură cu stadiul îndeplinirii acțiunilor privind
pregătirea și organizarea alegerilor autorităților administrației
publice locale.
Art. 14. — Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
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subprefecților cu privire la organizarea și desfășurarea alegerilor
pentru autoritățile administrației publice locale.
(2) Prefecții vor organiza în cel mai scurt timp instruirea
primarilor și a secretarilor comunelor, orașelor și municipiilor cu
privire la sarcinile ce le revin în vederea organizării și
desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru autoritățile
administrației publice locale.
(3) În termen de 3 zile de la intrarea în vigoare a prezentei
hotărâri, prefecții stabilesc, prin ordin, numărul membrilor
fiecărui consiliu local, consiliu județean și ai Consiliului General
al Municipiului București, conform prevederilor Legii
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
(4) Prefecții stabilesc un grafic de distribuire a buletinelor de
vot și a celorlalte materiale necesare votării, în funcție de
asigurarea condițiilor de păstrare în siguranță a acestora, cu
respectarea prevederilor legale.
(5) În situația în care prefectul este în imposibilitate de a-și
exercita atribuțiile, precum și în cazurile în care această funcție
este vacantă, unul dintre subprefecți asigură îndeplinirea
sarcinilor ce îi revin prefectului, potrivit legii, în vederea
organizării și desfășurării corespunzătoare a alegerilor pentru
autoritățile administrației publice locale.
(6) În perioada desfășurării procesului electoral, Ministerul
Internelor și Reformei Administrative va acorda sprijin de
specialitate prefecților și primarilor, în vederea realizării la
termen și în condiții corespunzătoare a sarcinilor ce le revin în
organizarea și desfășurarea alegerilor pentru autoritățile
administrației publice locale.
Art. 11. — (1) Ministerul Internelor și Reformei Administrative
asigură dotarea tehnică și materială a Biroului Electoral Central.
Personalul tehnic auxiliar necesar funcționării acestuia este
asigurat de către Ministerul Internelor și Reformei Administrative
și Autoritatea Electorală Permanentă.
(2) Sediul Biroului Electoral Central este asigurat de
Secretariatul General al Guvernului.
(3) Serviciul de Telecomunicații Speciale asigură serviciile și
echipamentele de comunicații speciale, închirierea de la
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PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul internelor și reformei administrative,
Cristian David
p. Președintele Autorității Electorale Permanente,
Marian Muhuleț
Secretarul general al Guvernului,
Ilie Gavril Bolojan
Ministrul apărării,
Teodor Viorel Meleșcanu
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
Ministrul sănătății publice,
Gheorghe Eugen Nicolăescu
p. Ministrul educației, cercetării și tineretului,
Zvetlana Preoteasa,
secretar de stat
p. Ministrul afacerilor externe,
Anton Niculescu,
secretar de stat

București, 12 martie 2008.
Nr. 270.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ANEXA Nr. 1

COMPONENȚA

Comisiei tehnice centrale
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Președinte:
Ministrul internelor și reformei administrative
Membri:
— secretarul de stat pentru relația cu instituțiile prefectului din Ministerul Internelor și Reformei
Administrative – coordonator
— secretarul de stat șef al Departamentului ordine și siguranță publică din Ministerul Internelor și
Reformei Administrative
a) Reprezentanți, la nivel de secretar de stat, ai:
— Secretariatului General al Guvernului
— Ministerului Economiei și Finanțelor
— Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse
— Ministerului Afacerilor Externe
— Ministerului Apărării
— Ministerului Justiției
— Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului
— Ministerului Culturii și Cultelor
— Ministerului Sănătății Publice
— Ministerului Transporturilor
— Autorității Electorale Permanente
— Institutului Național de Statistică
— Administrației Naționale a Rezervelor de Stat
b) Reprezentanți ai:
— Serviciului de Telecomunicații Speciale
— Agenției pentru Strategii Guvernamentale
— Agenției Naționale de Presă ROMPRES
— Societății Comerciale „Electrica” — S.A.
— Societății Române de Televiziune
— Societății Române de Radiodifuziune
— Departamentului pentru Relații Interetnice
NOTĂ:
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— Lucrările de secretariat tehnic ale Comisiei tehnice centrale sunt asigurate de Ministerul Internelor
și Reformei Administrative.
— Componența nominală a Comisiei tehnice centrale se stabilește prin ordin al ministrului internelor
și reformei administrative pe baza propunerilor formulate de conducătorii ministerelor și ai celorlalte
instituții/societăți menționate.
ANEXA Nr. 2

COMPONENȚA

at

ex

comisiei tehnice județene sau a municipiului București
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— prefectul județului, respectiv al municipiului București;
— un subprefect;
— secretarul județului, respectiv secretarul general al municipiului București;
— directorul direcției regionale/județene de statistică;
— directorul general al direcției generale a finanțelor publice a județului, respectiv a municipiului București;
— inspectorul-șef al inspectoratului județean de poliție, respectiv directorul general al Direcției
Generale de Poliție a Municipiului București;
— șeful biroului județean sau al municipiului București de administrare a bazelor de date privind
evidența persoanelor;
— șeful serviciului public comunitar județean de evidența persoanelor;
— șeful centrului militar județean;
— inspectorul-șef al inspectoratului de jandarmi județean, respectiv directorul general al Direcției
Generale de Jandarmi a Municipiului București;
— inspectorul general al inspectoratului școlar județean, respectiv al municipiului București;
— directorul autorității de sănătate publică a județului, respectiv al Direcției de Sănătate Publică a
Municipiului București;
— reprezentantul teritorial al Autorității Electorale Permanente*);
— reprezentantul teritorial al Societății Comerciale „Electrica” — S.A.;
— corespondentul teritorial al Agenției Naționale de Presă ROMPRES.
NOTĂ:

— Lucrările de secretariat tehnic ale comisiei tehnice județene sunt asigurate de personalul din
cadrul instituției prefectului.
— Componența nominală a comisiei tehnice județene sau a municipiului București se stabilește de
prefect, prin ordin.
*) În județele în care își au sediul filialele regionale ale Autorității Electorale Permanente.
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 modelului ștampilelor care se folosesc la alegerile pentru autoritățile
administrației publice locale din anul 2008
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 125 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea
autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Se aprobă modelul ștampilelor care se
folosesc la alegerea autorităților administrației publice locale din

anul 2008, potrivit anexelor nr. 1—5, care fac parte integrantă
din prezenta hotărâre.
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Contrasemnează:
Ministrul internelor și reformei administrative,
Cristian David
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
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București, 12 martie 2008.
Nr. 273.
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ștampilei de control a secției de votare

N O T Ă:

— Tușul pentru ștampile va fi de culoare albastră.
— Dimensiunea ștampilei se stabilește de prefect, prin ordin, astfel încât toate datele înscrise să fie lizibile.
— Ștampilele se confecționează prin grija prefectului.

*) Se înscrie denumirea județului.
**) Se înscrie denumirea comunei, orașului sau a municipiului, după caz.
***) Se înscrie numărul secției de votare, conform numerotării făcute prin dispoziție a primarului.
****) Se înscrie numărul circumscripției electorale, așa cum a fost stabilit prin ordin al prefectului.
*****) Se înscrie numărul sectorului.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ANEXA Nr. 2
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ștampilei cu mențiunea „Votat”
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ANEXA Nr. 3
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Ștampila se confecționează și se distribuie în județe prin grija Ministerului Internelor și Reformei Administrative, care
stabilește și dimensiunea acesteia.
Tușul folosit pentru ștampile va fi de culoare albastră.
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ștampilei biroului electoral de circumscripție comunală, orășenească, municipală și de sector
al municipiului București

N O T Ă:

— Tușul pentru ștampile va fi de culoare albastră.
— Dimensiunea ștampilei se stabilește de prefect, prin ordin, astfel încât toate datele înscrise să fie lizibile.
— Ștampilele se confecționează prin grija prefectului.

*) Se înscrie denumirea județului.
**) Se înscrie numărul circumscripției electorale, stabilit prin ordin al prefectului.
***) Se înscrie comuna/orașul/municipiul, după caz, urmat de numele corespunzător.
****) Se înscrie numărul sectorului.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ștampilei biroului electoral de circumscripție județeană și a municipiului București
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—Tușul pentru ștampile va fi de culoare albastră.
— Ștampila se confecționează prin grija prefectului.
— Dimensiunea ștampilei se stabilește de prefect, prin ordin, astfel încât toate datele înscrise să fie lizibile.
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*) Se înscrie numărul circumscripției electorale județene, așa cum a fost stabilit prin hotărâre a Guvernului.
**) Se înscrie denumirea județului.

MODELUL

ștampilei Biroului Electoral Central
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ANEXA Nr. 5

N O T Ă:

Ștampila se confecționează prin grija Ministerului Internelor și Reformei Administrative, care stabilește și dimensiunea
acesteia.
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 autorizarea Ministerului Afacerilor Externe de a accepta o ofertă de donație
cu sarcini în favoarea statului român
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 7 lit. d) 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, al art. 1 și 2 din Decretul
nr. 478/1954 privitor la donațiile făcute statului, al art. 813 și următoarele din Codul civil,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — (1) Se autorizează Ministerul Afacerilor Externe să
accepte donația cu sarcini propusă de doamna Monica
Lovinescu, rezidentă în Franța, în favoarea statului român,
constând din imobilul compus din teren și clădire, situat în Paris,
str. François Pinton nr. 8, 75019, Republica Franceză.
(2) Acceptarea donației se face de către o persoană
împuternicită de ministrul afacerilor externe.
Art. 2. — Imobilul prevăzut la art. 1 alin. (1) va deveni
proprietate publică a statului în administrarea Ministerului
Afacerilor Externe, în serviciul comunității românești din Franța,
al relațiilor culturale dintre România și Franța și pentru
conservarea patrimoniului simbolic al emigrației românești din
Franța și va fi utilizat exclusiv în scopuri nonprofit.
Art. 3. — Descrierea și valoarea imobilului prevăzut la art. 1
alin. (1) vor fi cuprinse într-un stat estimativ perfectat între
donatoare și donatar, în baza expertizei realizate de organele
abilitate din Franța.
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Art. 4. — Sarcinile ce revin donatarului sunt următoarele:
a) constituirea și conservarea unui fond de lucrări ale
literaturii române și străine;
b) crearea unui memorial cultural român intitulat „Memorial
Ierunca—Lovinescu”;
c) înființarea unei burse anuale „Ierunca — Lovinescu” în
favoarea studenților români în Franța, acordată de Ministerul
Afacerilor Externe;
d) asigurarea cazării pentru studenții beneficiari ai bursei
prevăzute la lit. c) în spațiul locativ al imobilului ce face obiectul
donației.
Art. 5. — Toate cheltuielile aferente donației și îndeplinirii
sarcinilor care revin donatarului se asigură, începând cu anul
2008, din fondurile pentru sprijinirea activității românilor de
pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora,
aprobate în bugetul Ministerului Afacerilor Externe prin legile
bugetare anuale.
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București, 12 martie 2008.
Nr. 280.

Contrasemnează:
p. Ministrul afacerilor externe,
Anton Niculescu,
secretar de stat
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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1. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I
1.1. Ordine ale miniștrilor, precizări, instrucțiuni, criterii, norme metodologice emise de organe ale administrației publice centrale
și de alte instituții publice, care nu sunt prevăzute de Legea fundamentală în art. 78, 100, 108, 115 și 147
1.2. Deciziile pronunțate de secțiile unite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție
1.3. Anunțuri prevăzute de Legea nr. 334/2006
2. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A III-A
2.1. Pierderi de acte, schimbări de nume, citații emise de instanțele judecătorești
2.2. Acte ale instanțelor judecătorești a căror publicare este prevăzută de lege: citații la care numărul persoanelor citate este mai mare de 1,
ordonanța judecătoriei privind pierderea, sustragerea sau distrugerea cecului ca instrument de plată, a cambiei și a biletului la ordin,
ordonanța de clasare a comisiei de cercetare a averilor/hotărârea irevocabilă a instanței judecătorești, prin care se constată că proveniența
bunurilor este justificată, alte acte procedurale a căror publicare este prevăzută de lege
2.3. Deciziile Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității
2.4. Concursuri pentru ocuparea posturilor didactice în învățământul superior și a posturilor vacante de funcționari publici,
precum și alte concursuri prevăzute de lege
2.5. Extras-cerere pentru dobândirea sau renunțarea la cetățenia română
2.6. Alte acte a căror publicare este prevăzută de lege: raportul periodic de activitate al autorităților/instituțiilor publice, raportul Consiliului Superior
al Magistraturii și raportul privind starea justiției, declarații de avere, bilanțuri de ocupare a forței de muncă pe județe și la nivel național,
alte acte a căror publicare este prevăzută de lege
2.7. Publicații cu prezentare tabelară
3. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A
3.1. Publicarea integrală sau în extras a încheierilor judecătorului-delegat pentru autorizarea constituirii societăților comerciale
și de înmatriculare a acestora, precum și publicarea încheierilor de rectificare, în extras
3.2. Publicarea în extras a încheierii de rectificare, a încheierii de autorizare și înmatriculare a societăților comerciale
3.3. Publicarea următoarelor acte: proiecte de fuziune/divizare, acte adiționale, somații, convocări AGA, hotărâri AGA, acte de numire a lichidatorilor,
bilanțuri contabile ale lichidatorilor, raportări ale cenzorilor în caz de lichidare, bilanțuri ale băncilor, hotărâri judecătorești a căror publicare
e prevăzută de lege, alte acte a căror publicare e prevăzută de lege
4. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A V-A
4.1. Publicarea contractelor colective de muncă încheiate la nivel național și de ramură
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5 lei/rând tabel
31,5 lei/pag. manuscris
100 lei/pag. manuscris

5 lei/rând tabel

es

tin

at

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

ăr

ii
g

ra

tu

ite

a

5. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A VI-A
5.1. Publicarea anunțurilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune
de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
5.2. Publicarea anunțurilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2006
privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică
5.3. Alte acte a căror publicare e prevăzută de lege
5.4. Publicații cu prezentare tabelară
6. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A VII-A
6.1. Publicarea încheierii judecătorului-delegat de înmatriculare a societății cooperative
6.2. Publicarea următoarelor acte: proiecte de fuziune/divizare vizate de judecătorul-delegat, acte adiționale, hotărâri AGA prin care se aprobă
situația financiară anuală sau se majorează capitalul social > 10%, acte de dizolvare a societății cooperative, alte modificări ale actului
constitutiv al societății absorbante, act de numire a lichidatorilor, publicarea hotărârii irevocabile a tribunalului de anulare a hotărârii AGA,
alte acte a căror publicare este prevăzută de Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației
6.3. Publicații cu prezentare tabelară

Tariful se calculează în funcție de
numărul de pagini și de tirajul comandat

D

 ACTA LEGIS — S.R.L.
 MIMPEX — S.R.L.
 ASTOR PRESS CD — S.R.L.
 EUROPSISTEM — S.R.L.
 CONSIR EXCLUSIV — S.R.L.
 PRESS EXPRES — S.R.L.
 MEMORIAL SERV COM — S.R.L.
 CONSULTIA GRUP — S.R.L.

Societăți ce preiau anunțuri pentru publicarea în Monitorul Oficial al României
— București, Str. Lirei nr. 11, parter, ap. 1, sector 2 (telefon/fax: 411.91.79; 411.54.08)
— Hunedoara, Str. Ion Creangă nr. 2, bl. 2, ap. 1 (telefon/fax: 0254/71.92.43)
— Iași, Str. Piața Unirii nr. 2 (telefon/fax: 0332/80.30.69)
— Iași, Str. Răzoarelor nr. 6 (telefon/fax: 0232/21.09.99)
— Pitești, str.Trivale nr. 3, bl. 27, sc. D, et. 1, ap. 5 (telefon: 0248/27.42.27; 0722.660.510)
— Otopeni, str. Flori de Câmp nr. 9 (telefon/fax: 221.05.37; 0745.133.712)
— Craiova, str. Romain Rolland nr. 30, (telefon/fax: 0251/41.42.52)
— București, Calea Moșilor nr. 262, bl. 8, sc. A, ap. 23 (telefon/fax: 337.00.00; 337.00.01)
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