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DECRETE
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei
unor maiștri militari și subofițeri din Serviciul de Telecomunicații Speciale
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României, republicată, precum și ale art. 4 alin. (1), ale
art. 10 pct. 4 și ale art. 11 pct. IX.4 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, cu modificările și
completările ulterioare,
având în vedere propunerile directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Art. 1. — Pe data de 1 decembrie 2008 se conferă Semnul
onorific În Serviciul Patriei, pentru 15 ani de activitate și rezultate
meritorii, maiștrilor militari și subofițerilor prevăzuți în anexa
nr. 1*), care face parte integrantă din prezentul decret.

Art. 2. — Pe data de 1 decembrie 2008 se conferă Semnul
onorific În Serviciul Patriei, pentru 20 de ani de activitate și
rezultate meritorii, maiștrilor militari și subofițerilor prevăzuți în
anexa nr. 2*), care face parte integrantă din prezentul decret.
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Art. 3. — Pe data de 1 decembrie 2008 se conferă Semnul
onorific În Serviciul Patriei, pentru 20 de ani de activitate și

rezultate meritorii, maiștrilor militari și subofițerilor prevăzuți în
anexa nr. 3*), care face parte integrantă din prezentul decret.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

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

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
București, 12 noiembrie 2008.
Nr. 1.107.
*) Anexele nr. 1—3 se comunică instituțiilor interesate.

H O T Ă R Â R I

A L E

G U V E R N U L U I

R O M Â N I E I

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 984/2008 privind aprobarea bugetului
și a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor
pentru Camera Deputaților și Senat din anul 2008
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Anexa la Hotărârea Guvernului
nr. 984/2008 privind aprobarea bugetului și a cheltuielilor
necesare pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea
alegerilor pentru Camera Deputaților și Senat din anul

2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 631 din 1 septembrie 2008, cu modificările ulterioare,
se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta
hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul internelor și reformei administrative,
Cristian David
p. Ministrul economiei și finanțelor,
Tiberiu Valentin Mavrodin,
secretar de stat
București, 4 noiembrie 2008.
Nr. 1.424.
ANEXĂ
(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 984/2008)

— mii lei —
INSTITUȚIA

1. Ministerul Internelor și Reformei Administrative
1) Aparat propriu și instituțiile prefectului
2) Biroul Electoral Central
TOTAL CAP. 51.01

1) Inspectoratul General al Poliției Române
2) Inspectoratul General al Jandarmeriei Române
3) Centrul Național de Administrare a Bazelor de Date privind
Evidența Persoanelor
4) Inspectoratul General al Poliției de Frontieră
5) Baza Centrală pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor
6) Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
TOTAL CAP. 61.01

2. Secretariatul General al Guvernului
— Institutul Național de Statistică
3. Autoritatea Electorală Permanentă
4. Serviciul de Telecomunicații Speciale
5. Ministerul Afacerilor Externe
TOTAL GENERAL

Capitol

Personal

Cheltuieli
Bunuri
și servicii

Active
nefinanciare

TOTAL

51.01
51.01
51.01
61.01
61.01

84.127
79.800
580
80.380
3.074
100

59.866
43.185
1.354
44.539
10.000
3.000

2.350
720
130
850

146.343
123.705
2.064
125.769
13.074
3.100

61.01

490

27

1.500

2.017

61.01
61.01
61.01
61.01
51.01
51.01
51.01
61.01
51.01

33

300
700
1.300
15.327
2.519
2.519
500
1.500
3.060
67.445

1.500
2.009
2.009
7555

333
700
1.350
20.574
4.536
4.536
8.096
1.500
3.780
164.255

50
3.747
8
8
41
720
84.896

11.914

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 793/26.XI.2008

3

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001
privind atestarea domeniului public al județului Bacău, precum și al municipiilor, orașelor
și comunelor din județul Bacău și pentru completarea anexei nr. 25 la Hotărârea Guvernului
nr. 588/2006 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.347/2001
privind atestarea domeniului public al județului Bacău, precum și al municipiilor, orașelor
și comunelor din județul Bacău
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.
Art. I. — Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind
atestarea domeniului public al județului Bacău, precum și al
municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bacău, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 și 305 bis din
9 mai 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică
și se completează după cum urmează:
1. La anexa nr. 4 „Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al orașului Buhuși”:
a) se abrogă pozițiile nr. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53,
63, 66, 69, 70, 71, 72, 74, 78, 107 și 141;
b) la următoarele poziții se fac următoarele modificări:
— la poziția nr. 25, coloana 5 va avea următorul cuprins:
„21087,2743 lei”;
— la poziția nr. 25, coloana 6 va avea următorul cuprins:
„Consiliul Local Buhuși”;
— la poziția nr. 27, coloana 5 va avea următorul cuprins:
„716,8941 lei”;
— la poziția nr. 27, coloana 6 va avea următorul cuprins:
„Consiliul Local Buhuși”;
— la poziția nr. 29, coloana 5 va avea următorul cuprins:
„1431,5075 lei”;
— la poziția nr. 29, coloana 6 va avea următorul cuprins:
„Consiliul Local Buhuși”;
— la poziția nr. 31, coloana 5 va avea următorul cuprins:
„45487,2299 lei”;
— la poziția nr. 31, coloana 6 va avea următorul cuprins:
„Consiliul Local Buhuși”;
— la poziția nr. 33, coloana 6 va avea următorul cuprins:
„Consiliul Local Buhuși”;
— la poziția nr. 35, coloana 6 va avea următorul cuprins:
„Consiliul Local Buhuși”;
— la poziția nr. 36, coloana 5 va avea următorul cuprins:
„61787,1876 lei”;
— la poziția nr. 36, coloana 6 va avea următorul cuprins:
„Consiliul Local Buhuși”;
— la poziția nr. 37, coloana 5 va avea următorul cuprins:
„110794,6037 lei”;
— la poziția nr. 37, coloana 6 va avea următorul cuprins:
„Consiliul Local Buhuși”;
— la poziția nr. 38, coloana 6 va avea următorul cuprins:
„Consiliul Local Buhuși”;
— la poziția nr. 39, coloana 5 va avea următorul cuprins:
„39394,8619 lei”;
— la poziția nr. 39, coloana 6 va avea următorul cuprins:
„Consiliul Local Buhuși”;

— la poziția nr. 41, coloana 5 va avea următorul cuprins:
„158660,6288 lei”;
— la poziția nr. 41, coloana 6 va avea următorul cuprins:
„Consiliul Local Buhuși”;
— la poziția nr. 50, coloana 5 va avea următorul cuprins:
„2514,5340 lei”;
— la poziția nr. 50, coloana 6 va avea următorul cuprins:
„Consiliul Local Buhuși”;
— la poziția nr. 54, coloana 6 va avea următorul cuprins:
„Consiliul Local Buhuși”;
— la poziția nr. 55, coloana 6 va avea următorul cuprins:
„Consiliul Local Buhuși”;
— la poziția nr. 56, coloana 5 va avea următorul cuprins:
„31260,2097 lei”;
— la poziția nr. 57, coloana 6 va avea următorul cuprins:
„Consiliul Local Buhuși”;
— la poziția nr. 58, coloana 6 va avea următorul cuprins:
„Consiliul Local Buhuși”;
— la poziția nr. 59, coloana 5 va avea următorul cuprins:
„5,0100 lei”;
— la poziția nr. 59, coloana 6 va avea următorul cuprins:
„Consiliul Local Buhuși”;
— la poziția nr. 60, coloana 6 va avea următorul cuprins:
„Consiliul Local Buhuși”;
— la poziția nr. 61, coloana 5 va avea următorul cuprins:
„55,2000 lei”;
— la poziția nr. 61, coloana 6 va avea următorul cuprins:
„Consiliul Local Buhuși”;
— la poziția nr. 62, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„3.475 mp, vecinătăți: N – str. I. Ionescu de la Brad, S — parc
dendrologic, E — cantina de ajutor social, V — str. Mihai
Viteazul”;
— la poziția nr. 62, coloana 6 va avea următorul cuprins:
„Consiliul Local Buhuși”;
— la poziția nr. 64, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Târg săptămânal”;
— la poziția nr. 64, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„2.456 mp, Str. Libertății (zona de protecție a S.C. «Stofe
Buhuși» — S.A.), vecinătăți: N — Str. Stadionului, S — parcare
S.C. «Stofe Buhuși» — S.A., E — alee carosabilă, V—cale
ferată”;
— la poziția nr. 64, coloana 6 va avea următorul cuprins:
„Consiliul Local Buhuși”;
— la poziția nr. 65, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„4.500 mp, vecinătăți: N — rezervor înmagazinare apă, S —
str. Mihai Viteazul, E — Școala generală nr. 4, V — piață
agroalimentară”;
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— la poziția nr. 67, coloana 6 va avea următorul cuprins:
„Consiliul Local Buhuși”;
— la poziția nr. 73, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„44.385 mp, aferente străzilor orașului”;
— la poziția nr. 73, coloana 6 va avea următorul cuprins:
„Consiliul Local Buhuși”;
— la poziția nr. 75, coloana 3 va avea următorul cuprins: „573 mp
intersecția Republicii – Ceahlău, vecinătăți: N — teren C.L., S —
str. Ceahlău, E — Str. Republicii, V — proprietăți particulare”;
— la poziția nr. 75, coloana 6 va avea următorul cuprins:
„Consiliul Local Buhuși”;
— la poziția nr. 77, coloana 3 va avea următorul cuprins: „128 mp,
str. Dragoș Vodă, zonă bl. 1, vecinătăți: N — teren C.L., S — teren
C.L, E — alee pietonală, V — clădire policlinica veche”;
— la poziția nr. 77, coloana 6 va avea următorul cuprins:
„Consiliul Local Buhuși”;
— la poziția nr. 92, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str.
Libertății, Sc = 2.196 mp; Sd = 2.723 mp, fundații independente
sub stâlpi, stâlpi și grinzi prefabricate, închideri și
compartimentări zidărie, ferme metalice, planșeu — elemente
metalice”;
— la poziția nr. 92, coloana 5 va avea următorul cuprins:
„869,5405 lei”;
— la poziția nr. 92, coloana 6 va avea următorul cuprins:
„Consiliul Local Buhuși”;
— la poziția nr. 93, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„8.434 mp, vecinătăți: N — str. Bodești, S — Str. 1 Mai, E —
Spital TBC, V — Str. Libertății”;
— la poziția nr. 93, coloana 6 va avea următorul cuprins:
„Consiliul Local Buhuși”;
— la poziția nr. 96, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str.
Pionerului (două cabine) — piață agroalimentară”;
— la poziția nr. 98, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„str. Carpați nr. 8, casă mortuară, magazie, împrejmuire — gard
plasă sârmă, gard beton”;
— la poziția nr. 98, coloana 5 va avea următorul cuprins:
„7567,0019 lei; 1441,7207 lei; 3500,9840 lei; 10181,2304 lei”;
— la poziția nr. 98, coloana 6 va avea următorul cuprins:
„Consiliul Local Buhuși”;
— la poziția nr. 103, coloana 5 va avea următorul cuprins:
„2952,7177 lei”;
— la poziția nr. 103, coloana 6 va avea următorul cuprins:
„Administrarea Consiliul Local Buhuși”;
— la poziția nr. 104, coloana 5 va avea următorul cuprins:
„26221,1753”;
— la poziția nr. 104, coloana 6 va avea următorul cuprins:
„Consiliul Local Buhuși”;
— la poziția nr. 105, coloana 5 va avea următorul
cuprins:„37.518,3185 lei”;
— la poziția nr. 105, coloana 6 va avea următorul cuprins:
„Consiliul Local Buhuși”;
— la poziția nr. 108, coloana 6 va avea următorul cuprins:
„Consiliul Local Buhuși”;
— la poziția nr. 109, coloana 5 va avea următorul cuprins:
„20,0000 lei”;
— la poziția nr. 109, coloana 6 va avea următorul cuprins:
„Consiliul Local Buhuși”;
— la poziția nr. 111, coloana 5 va avea următorul cuprins:
„72,3265; 0,5000 lei”;
— la poziția nr. 111, coloana 6 va avea următorul cuprins:
„Consiliul Local Buhuși”;
— la poziția nr. 113, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„Str. Florilor nr. 11, clădire — Sd = 940 mp, atelier școală —
Sc = 210 mp”;
— la poziția nr. 113, coloana 5 va avea următorul cuprins:
„254,7000 lei”;

— la poziția nr. 113, coloana 6 va avea următorul cuprins:
„Consiliul Local Buhuși”;
— la poziția nr. 115, coloana 5 va avea următorul cuprins:
„58,8900 lei”;
— la poziția nr. 115, coloana 6 va avea următorul cuprins:
„Consiliul Local Buhuși”;
— la poziția nr. 117, coloana 5 va avea următorul cuprins:
„260,0000 lei”;
— la poziția nr. 117, coloana 6 va avea următorul cuprins:
„Consiliul Local Buhuși”;
— la poziția nr. 118, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„9.694 mp, vecinătăți: N — proprietate Mănciulescu, S — alee
carosabilă, E — proprietate Mănciulescu/Colegiul Tehnic «Ion
Borcea»; V — parcul dendrologic”;
— la poziția nr. 118, coloana 6 va avea următorul cuprins:
„Consiliul Local Buhuși”;
— la poziția nr. 119, coloana 5 va avea următorul cuprins:
„200,0000 lei”;
— la poziția nr. 119, coloana 6 va avea următorul cuprins:
„Consiliul Local Buhuși”;
— la poziția nr. 121, coloana 5 va avea următorul cuprins:
„12,7500 lei”;
— la poziția nr. 121, coloana 6 va avea următorul cuprins:
„Consiliul Local Buhuși”;
— la poziția nr. 123, coloana 5 va avea următorul cuprins:
„4,0368 lei”;
— la poziția nr. 123, coloana 6 va avea următorul cuprins:
„Consiliul Local Buhuși”;
— la poziția nr. 125, coloana 5 va avea următorul cuprins:
„146,4113 lei”;
— la poziția nr. 125, coloana 6 va avea următorul cuprins:
„Consiliul Local Buhuși”;
— la poziția nr. 126, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„6.671 mp, vecinătăți: N — teren Școala generală nr. 4, S —
Str. Tineretului, E — Str. Tineretului bl. 5, V — Str. Tineretului
bl. 24”;
— la poziția nr. 126, coloana 6 va avea următorul cuprins:
„Consiliul Local Buhuși”;
— la poziția nr. 127, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„Str. Libertății, școală profesională, cantină 600/3 locuri, cămin
internat 300 locuri, gheretă portar, magazie, magazie cu beci,
garaj auto, rampă spălat mașini, post transformare,
clădire+anexe (pe Str. 9 Mai), cămin (str. T. Vladimirescu)”;
— la poziția nr. 127, coloana 5 va avea următorul cuprins:
„167,6050 lei; 106,9000 lei; 233,7405 lei; 0,5032 lei; 2,2000 lei;
7,9000 lei; 1,8500 lei; 1,0480 lei; 17,6190 lei; 160,7162 lei;
167,3304 lei”;
— la poziția nr. 127, coloana 6 va avea următorul cuprins:
„Consiliul Local Buhuși”;
— la poziția nr. 128, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„24.678 mp, N — proprietate Ceaunaș, S — Str. 9 Mai, E —
str. T. Vladimirescu, V — Str. Libertății”;
— la poziția nr. 128, coloana 6 va avea următorul cuprins:
„Consiliul Local Buhuși”;
— la poziția nr. 129, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„Str. Voioagă nr. 3, clădire spital+policlinică S+P+5; S+P+1
Sc=3.294 mp, grup gospodăresc, grup tehnic, clădire poartă,
bazine apă, stație salvare Sc=384 mp, morgă Sc = 72,5 mp,
centrală termică Sc = 281 mp”;
— la poziția nr. 129, coloana 5 va avea următorul cuprins:
„1584,3532 lei; 130,7123 lei; 1,8500 lei; 16,3920 lei”;
— la poziția nr. 129, coloana 6 va avea următorul cuprins:
„Consiliul Local Buhuși”;
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— la poziția nr. 130, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„12.332 mp, vecinătăți: N — S.C. PREST GO — S.A, S —
str. Voioagă, E — alee carosabilă, V — str. Voioagă”;
— la poziția nr. 130, coloana 6 va avea următorul cuprins:
„Consiliul Local Buhuși”;
— la poziția nr. 131, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„Str. 1 Mai, construcție S + P + 1, centrală termică, Sc = 297 mp,
Sd = 764 mp”;
— la poziția nr. 131, coloana 5 va avea următorul cuprins:
„118,9190 lei”;
— la poziția nr. 131, coloana 6 va avea următorul cuprins:
„Consiliul Local Buhuși”.
— la poziția nr. 133, coloana 3 va avea următorul cuprins:
str. dr. Davila nr. 1, construcție P+1, Sd = 368,60”;
— la poziția nr. 133, coloana 5 va avea următorul cuprins:
„60,5723 lei”;
— la poziția nr. 133, coloana 6 va avea următorul cuprins:
„Consiliul Local Buhuși”;
— la poziția nr. 134, coloana 5 va avea următorul cuprins:
„0,5500 lei”,
— la poziția nr. 133, coloana 6 va avea următorul cuprins:
„Consiliul Local Buhuși”;
— la poziția nr. 135, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„490 mp, vecinătăți: N — proprietate particulară, S —
proprietatea S.C. PREST GO — S.A., E — proprietate
particulară, V — Cooperativă meșteșugărească”;
— la poziția nr. 135, coloana 6 va avea următorul cuprins:
„Consiliul Local Buhuși”;
— la poziția nr. 136, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Complex de servicii comunitare”, coloana 3 va avea următorul
cuprins: „Str. Libertății/Republicii, S + P + 1 + CT, Sc = 381 mp,
Sd = 761 mp”;
— la poziția nr. 136, coloana 5 va avea următorul cuprins:
„108,5277 lei”;
— la poziția nr. 136, coloana 6 va avea următorul cuprins:
„Consiliul Local Buhuși”;
— la poziția nr. 138, coloana 3 va avea următorul
cuprins: „Str. Libertății (zona C.F.R.), clădire S + P + 1 +M și
CT, Sc = 306 mp, Sd = 1.312 mp, bucătărie secție Sc = 39,6 mp,
spălătorie Sc = 69 mp, clădire poartă Sc = 9,8 mp, garaj
secție Sc = 72 mp, cocină porci Sc = 95 mp”;
— la poziția nr. 138, coloana 5 va avea următorul cuprins:
„176,3588 lei; 7,4000 lei; 7,7800 lei; 0,8050 lei; 1,1500 lei;
0,6600 lei”;
— la poziția nr. 138, coloana 6 va avea următorul cuprins:
„Consiliul Local Buhuși”;
— la poziția nr. 139, coloana 6 va avea următorul cuprins:
„Consiliul Local Buhuși”;
— la poziția nr. 140, coloana 6 va avea următorul cuprins:
„Consiliul Local Buhuși”;
— la poziția nr. 142, coloana 6 va avea următorul cuprins:
„Consiliul Local Buhuși”;
— la poziția nr. 143, coloana 6 va avea următorul cuprins:
„Consiliul Local Buhuși”;
— la poziția nr. 144, coloana 6 va avea următorul cuprins:
„Poliția Buhuși”;
— la poziția nr. 149, coloana 6 va avea următorul cuprins:
„Consiliul Local Buhuși”;
— la poziția nr. 150, coloana 6 va avea următorul cuprins:
„E-on Gaz SA”;
c) după poziția nr. 155 se introduc opt noi poziții, pozițiile
nr. 156—163, conform anexei nr. 1.
2. La anexa nr. 11 „Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Ardeoani”:
a) se abrogă pozițiile nr. 15, 16, 17, 23, 24 și 25;
b) după poziția nr. 25 se introduc trei noi poziții, pozițiile
nr. 26—28, conform anexei nr. 2.
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3. La anexa nr. 14 „Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Berești-Bistrița”:
a) la următoarele poziții se fac următoarele modificări:
— la poziția nr. 169, coloana 2 va avea următorul cuprins
„teren neproductiv, tarla 35, parcela 1324/2”;
— la poziția nr. 169, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„N — rezervă primărie, E — Societatea Agricolă «Cereal
Climești», S — Societatea Agricolă «Cereal Climești», V —
drum exploatare”;
— la poziția nr. 169, coloana 5 va avea următorul cuprins:
„5 lei”;
— la poziția nr. 169, coloana 6 va avea următorul cuprins:
„domeniu public”;
b) după poziția nr. 169 se introduce o nouă poziție, poziția
nr. 170, conform anexei nr. 3.
4. La anexa nr. 21 „Inventarul bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al comunei Buhoci”:
a) se abrogă pozițiile nr. 1 și 83;
b) după poziția nr. 116 se introduce o nouă poziție, poziția
nr. 117, conform anexei nr. 4.
5. La anexa nr. 23 „Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Căiuți” după poziția nr. 175
se introduc trei noi poziții, pozițiile nr. 176—178, conform
anexei nr. 5.
6. La anexa nr. 32 „Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Filipeni”, la poziția nr. 50 se
fac următoarele modificări:
— la poziția nr. 50, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Cămin cultural Fruntești — 203 mp, teren aferent — 541 mp”;
— la poziția nr. 50, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„construcție din paiantă, vecini: N — Gârleanu Gheorghe, S —
moștenitor Boganu Vasile, E — drum de acces, V — Savin
Grigore”;
— la poziția nr. 50, coloana 5 va avea următorul cuprins:
„99.958,46 lei”;
— la poziția nr. 50, coloana 6 va avea următorul cuprins:
„domeniul public al comunei”.
7. La anexa nr. 34 „Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Găiceana” după poziția
nr. 134 se introduc două noi poziții, pozițiile nr. 135 și 136,
conform anexei nr. 6.
8. La anexa nr. 40 „Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Hemeiuș”, după poziția
nr. 153 se introduc două noi poziții, pozițiile nr. 154 și 155,
conform anexei nr. 7.
9. La anexa nr. 78 „Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Ștefan cel Mare”, se abrogă
pozițiile nr. 177, 187 și 180.
10. La anexa nr. 82 „Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Târgu Trotuș”:
a) la următoarele poziții se fac următoarele modificări:
— la poziția nr. 112, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„conducte pentru alimentare cu apă, inclusiv traversările, rețele
de distribuție, lungime — 12.800 ml”;
— la poziția nr. 112, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„satul Viișoara — racordarea de la conducta magistrală Poiana
Uzului — Onești (sursă) — la consumator”;
— la poziția nr. 128, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„locuință de serviciu+ post poliție Târgu Trotuș P+1”;
b) după poziția nr. 146 se introduc două noi poziții, pozițiile
nr. 147 și 148, conform anexei nr. 8.
11. La anexa nr. 87 „Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Vultureni”:
a) la următoarele poziții se fac următoarele modificări:
— la poziția nr. 189, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„curți construcții 719 mp”;
b) după poziția nr. 204 se introduce o nouă poziție, poziția
nr. 205, conform anexei nr. 9.
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Art. II. — La anexa nr. 25 „Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Buciumi” la Hotărârea Guvernului
nr. 588/2006 privind modificarea și completarea Hotărârii
Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public
al județului Bacău, precum și al municipiilor, orașelor și
comunelor din județul Bacău, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 485 și 485 bis din 5 iunie 2006, după
poziția nr. 85 se introduc două noi poziții, pozițiile nr. 86 și 87,
conform anexei nr. 10.
Art. III. — Anexele nr. 1—10 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
p. Ministrul internelor și reformei administrative,
Liviu Radu,
secretar de stat
p. Ministrul economiei și finanțelor,
Eugen Teodorovici,
secretar de stat
București, 19 noiembrie 2008.
Nr. 1.476.

ANEXA Nr. 1

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Buhuși, județul Bacău
Nr.
crt.

Codul de
clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii
sau, după caz,
al dării în folosință

Valoarea
de inventar
(lei RON)

Situația juridică

0

1

2

3

4

5

6

156.

Remiză seră flori

Str. Siretului nr. 7
Sc totală = 1.393,31 mp,
din care:
Clădire administrativă — birouri
Sc = 81,75 mp,
grajd — Sc = 12 mp,
seră — Sc = 711,56 mp,
magazie — Sc = 9 mp,
două bazine — Sc=123,25 mp,
solare schelet metalic,
solar din lemn — Sc = 455,75 mp,
alei beton,
gard cu stâlpi din beton
5.628,48 mp
Vecinătăți:
N — Str. Siretului
S — Liceul „Ion Borcea”
E — proprietate particulară
V — parc dendrologic

2002

64.677,7504,
din care:
10.388,0801

Domeniul public
al orașului,
prin HCL
nr. 80/2007

1.378,9523
20.729,3546
677,9313
2.528,6603
10.552,1780
2.150,2515
13.962,3423
2.304,0000

157.

Teren aferent

158.

Muzeul Buhuși

Clădire monument istoric
Str. Bradului nr. 17
Sc = 400 mp, Sd = 660 mp
Clădire demisol și parter,
construită la sfârșitul
sec al XIX-lea

2003

89,3164

Domeniul public
al orașului,
prin HCL
nr. 80/2007

159.

Cinematograf
„Victoria”

Str. Tineretului nr. 24
Sd = 577 mp
Clădire cinema
Utilități

2003

18.185,7663,
din care:
18.041,5800
144,1863

Domeniul public
al orașului,
prin HCL
nr. 80/2007

Serviciul public
comunitar local de
evidență a
persoanelor

Str. Pionierului nr. 5
Su = 79,14 mp
Nr. inventar 147646

2004

160.

1.6.4.

2002

Domeniul public
al orașului,
prin HCL
nr. 80/2007

Domeniul public
al orașului,
prin HCL
nr. 80/2007
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161.

Parc industrial

Str. Libertății nr. 36
A. construcții — Ad = 19.342 mp
B. platforme betonate — 4.207 mp
C. împrejmuire incintă — 930 m
D. iluminat exterior — 11 stâlpi,
900 m

2005

Domeniul public
al orașului,
prin HCL
nr. 80/2007

162.

Teren parc
industrial

Str. Libertății nr. 36
S terenului = 116.514 mp

2005

163.

Monumentul
„Ștefan cel Mare
și Sfânt”

Str. Libertății intersecție
cu Str. 1 Mai
— soclu
— monument-bloc prismatic
mozaicat, dublu glazurat
Sd = 10 mp

2004

Domeniul public
al orașului,
prin HCL
nr. 80/2007
Domeniul public
al orașului,
prin HCL
nr. 80/2007

30.000,0000

ANEXA Nr. 2

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ardeoani, județul Bacău
Nr.
crt.

Codul de
clasificare

Anul dobândirii
sau al dării
în folosință

Valoarea
de inventar
(lei)

Situația juridică
actuală

Denumirea bunului

Elementele de identificare

26.

Teren curți,
construcții aferent
Școlii generale
nr. 1 Ardeoani

Suprafața — 4.320 mp
Vecini:
N — Remiză PSI și uliță comunală
S — Drum național 2G
E — Bobeică Ion
V — Petcu Mihai

1963

1.662,30

Domeniul public
al comunei,
prin HCL
nr. 26/2007

27.

Sistem de
alimentare cu apă
a localităților
Ardeoani
și Leontinești,
comuna Ardeoani

— conductă de racord-aducțiune
— rezervor de înmagazinare 400
mc Leontinești — stația de
clorare tranzit — 7.961 L/S

2007

2.167.793

Domeniul public
al comunei,
prin HCL
nr. 26/2007

28.

Teren cu pășuni
aferent
rezervorului
de înmagazinare
a apei pentru
sistemul de
alimentare cu apă
al comunei
Ardeoani

— suprafața — 4.000 mp
— Vecini:
N — Văsăi Ștefan
S — drum exploatare
E — drum și moștenitor Mărtin
Pașa Costache
V — moștenitor Scorțanu Manole

2005

11.800

Domeniul public
al comunei,
prin HCL
nr. 26/2007

ANEXA Nr. 3

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al Comunei Berești-Bistrița, județul Bacău
Nr.
crt.

170.

Codul de
clasificare

1.6.2.

Denumirea bunului

Dispensar
medical uman

Elementele de identificare

S — 130mp, cărămidă, acoperit
cu tablă, tip P+1, teren aferent
S — 2.800 mp,
N — bloc,
S — Crîșmaru Gheorghe,
E — tarla,
V — DJ

Anul dobândirii
sau, după caz,
al dării în folosință

1977

Valoarea
de inventar
(lei)

196.155

Situația juridică

Domeniul public
al comunei,
prin HCL
nr. 14/2007
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ANEXA Nr. 4

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Buhoci, județul Bacău
Nr.
crt.

Codul de
clasificare

117.

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Drum comunal 83

Pietruit, face legătura între satele
Buhoci—Bijghir—Traian

Anul dobândirii
sau al dării
în folosință

Valoarea
de inventar
(lei)

Situația juridică
actuală

Domeniul public
al comunei
Buhoci, prin HCL
nr. 15/2007

ANEXA Nr. 5

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Căiuți, județul Bacău
Nr.
crt.

Codul de
clasificare

Anul dobândirii
sau al dării
în folosință

Valoarea
de inventar
(lei)

Situația juridică
actuală

Denumirea bunului

Elementele de identificare

176.

Teren
amplasament
zona de protecție
sanitară pentru
rezervorul de apă
al obiectivului:
„Alimentarea cu
apă a satului
Blidari”

Suprafață de 1.225 mp,
teren situat în extravilanul satului
Popeni, T.82, P.1510/25
Vecini:
N — teren Primărie
S — Dănilă M. Neculai
E — drum exploatare
V — teren Primărie

177.

Teren școală satul
Boiștea

Suprafață — 1.000 mp

Domeniul public
al comunei Căiuți,
prin HCL
nr. 3/2007

Drum local

DC 119 Căiuți târg — Căiuți sat
2,2 km X 8m—17.600 mp

Domeniul public
al comunei Căiuți,
prin HCL
nr. 3/2007

178.

1.3.7.1

2006

Domeniul public
al comunei Căiuți,
prin HCL
nr. 51/2006

ANEXA Nr. 6

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Găiceana, județul Bacău
Nr.
crt.

Codul de
clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii
sau al dării
în folosință

Valoarea
de inventar
(lei)

Situația juridică
actuală

135.

Teren extravilan

S — 2.500 mp, L—50 m, l—50 m
Vecini:
N — pășune C.L.
S — pășune C.L.
E — pășune C.L.
V — potecă

2001

Domeniul public
al comunei,
prin HCL
nr. 26/2006

136.

Teren extravilan

S — 400 mp, L —20 m, l—20 m
Vecini:
N — N.R.P.
S — N.R.P.
E — Corozan Corina
V — Corozan Corina

1991

Domeniul public
al comunei
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ANEXA Nr. 7

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Hemeiuș, județul Bacău
Nr.
crt.

Codul de
clasificare

154.

1.6.2.

Teren arabil dispus
în două trupuri,
situat in satul
Lilieci

Dimensiuni: suprafața
la trupul I =74.658,55 mp
Vecinătăți:
N — drum de exploatare
agricolă, proprietăți particulare
S — proprietăți particulare
V — drum de exploatare agricolă
E — DN 15 Bacău—Piatra-Neamț
Situat în satul Hemeiuș —
tarlaua 9, parcela 77/79
Trupul II = 38.410,90 mp
Vecinătăți:
N — intravilan satul Lilieci
S — drum de exploatare agricolă
V — DN 15 Bacău—Piatra-Neamț
E — Unitate Militară Hemeiuș
Situat în satul Lilieci —
tarlaua 10, parcela 112/39

155.

1.6.2.

Teren arabil situat
în satul Fântânele

Suprafața de = 1.064 mp
Vecinătăți:
N — Rezerva comisiei de fond
funciar Hemeiuș
S — Rezerva comisiei de fond
funciar Hemeiuș
E — Fodor Ferent
V — drum de hotar dintre
comunele Hemeiuș și Mărgineni
Situată în satul Fântânele —
tarlaua 31, parcela 411/41

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii
sau al dării în
folosință

Valoarea
de inventar
(lei)

1991

Situația juridică
actuală

Domeniul public
al comunei,
prin HCL
nr. 68/2006

Domeniul public
al comunei,
prin HCL
nr. 97/2006

ANEXA Nr. 8

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Târgu Trotuș, județul Bacău

Nr.
crt.

Codul de
clasificare

147.

1.8.6.

Rețele de
distribuție apă
potabilă satul Tuta

148.

1.8.6.

Sistem de
alimentare cu apă
în localitatea
Târgu Trotuș —
rețele de
distribuție,
conducte
aducțiune

Denumirea bunului

Anul dobândirii
sau al dării
în folosință

Valoarea
de inventar
(lei)

Satul Tuta — racordarea de la
conductă magistrală Poiana
Uzului — Onești
Lungimea — 5.864 ml

1997

95.483.550

Domeniul public
al comunei,
prin HCL
nr. 15/2007

Satul Târgu Trotuș — racordarea
de la conducta magistrală Poiana
Uzului — Onești
Lungimea — 12.800 ml
Finanțare SAPARD

2006

1.320.600

Domeniul public
al comunei,
prin HCL
nr. 15/2007

Elementele de identificare

Situația juridică
actuală
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ANEXA Nr. 9

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Vultureni, județul Bacău
Nr.
crt.

Codul de
clasificare

205.

Denumirea bunului

DC 70 B

Elementele de identificare

Anul dobândirii
sau al dării
în folosință

Poziții kilometrice 1+700—5+150
Traseul drumului: DC 70B
(km 1+700) — DC 66
(km 15+800)
Indicativul vechi DE 464
(Godineștii de Sus — Ghilăvești;
lungimea — 3,100 km;
lățimea — 8 m)

2006

Valoarea
de inventar
(lei)

5.000

Situația juridică
actuală

Domeniul public
al comunei,
prin HCL
nr. 17/2007

ANEXA Nr. 10

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Buciumi, județul Bacău
Nr.
crt.

Codul de
clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii
sau al dării
în folosință

Valoarea
de inventar
(lei)

Situația juridică
actuală

86.

Teren de fotbal
„Stejarul” Buciumi

Vecinătăți:
Drum, pârâu,
proprietăți particulare
și pășune comunală

2005

Domeniul public
al comunei,
prin HCL
nr. 28/2007

87.

Dispensar
medical uman
Buciumi

Vecinătăți:
Drum sătesc, Primăria
Manea St. Ana și teren primărie
Suprafața aferentă = 635,78 mp
Suprafața construită = 75 m

2007

Domeniul public
al comunei,
prin HCL
nr. 33/2007

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU
GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind promovarea temporară a doamnei Petrescu Neluța Mihaela în funcția publică
de secretar general adjunct al Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile
Având în vedere Avizul favorabil nr. 1.467.891 din 20 noiembrie 2008 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru
exercitarea de către doamna Petrescu Neluța Mihaela, cu caracter temporar, până la data de 31 decembrie 2008, a funcției publice
de secretar general adjunct din cadrul Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile,
în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu
modificările și completările ulterioare, și al art. 92 alin. (1) și alin. (2) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor
publici, republicată,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Începând cu data intrării în vigoare
a prezentei decizii, d o a m n a P e t r e s c u N e l u ț a M i h a e l a
s e p r o m o v e a z ă t e m p o r a r, p â n ă l a d a t a d e

3 1 decembrie 2008, în funcția publică de secretar
general adjunct al Ministerului Mediului și Dezvoltării
Durabile.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Marian Marius Dorin
București, 24 noiembrie 2008.
Nr. 240.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL MEDIULUI ȘI DEZVOLTĂRII DURABILE

ORDIN
privind aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de constatare și sancționare
a contravențiilor pentru nerespectarea legislației în domeniul protecției mediului
și al regimului substanțelor și preparatelor periculoase
În temeiul prevederilor art. 17 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.224/2007 pentru organizarea și funcționarea Gărzii
Naționale de Mediu, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind
organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul mediului și dezvoltării durabile emite următorul ordin:
Art. 1. — Se aprobă formularul-tip al procesului-verbal de
constatare și sancționare a contravențiilor pentru nerespectarea
legislației în domeniul protecției mediului și al regimului
substanțelor și preparatelor periculoase, prevăzut în anexa care
face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Garda Națională de Mediu va duce la îndeplinire
prevederile prezentului ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

p. Ministrul mediului și dezvoltării durabile,
Silviu Stoica,
secretar de stat
București, 18 noiembrie 2008.
Nr. 1.472.
ANEXĂ

ROMÂNIA
GARDA NAȚIONALĂ DE MEDIU

Comisariatul ........................., cod fiscal .......................,
localitatea ............., str. .................. nr. ....., tel. .............., fax ............
SERIA GNM Nr. ......
PROCES-VERBAL
de constatare și sancționare a contravențiilor
încheiat astăzi, ziua .... luna ............. anul .... la .......................... din ..................
Subsemnații, ..................................................................................................., în calitate de comisari ai Gărzii Naționale
de Mediu — Comisariatul ......................................................................................, împuterniciți cu legitimațiile speciale de control
nr. ........................ și ..........................................., în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.224/2007 pentru organizarea și
funcționarea Gărzii Naționale de Mediu, cu modificările și completările ulterioare,
în urma controlului efectuat la ........................................, din localitatea ............................, str. .................... nr. ..............., bl. ............,
sc. .........., et. ............, ap. ............., județul/sectorul ...................., în subordinea ............................................, înmatriculată la oficiul
registrului comerțului ........................... sub nr. J ....../......./................, cod fiscal ........................./act de identitate ......... seria .......
nr. .................., eliberat de ..................... la data de ...................., CNP ............................, în data de ....................... ora ............,
locul ............................, am constatat următoarele:
Persoana fizică: domnul/doamna ......................................................, fiul/fiica lui .................. și al .................., născut(ă)
la data de ................. în localitatea ......................, cu domiciliul în ............................., str. ...................... nr. ......., bl. ......., sc. .......,
et. ......., ap. ......., județul/sectorul ............................., CNP .............................., act de identitate seria ........... nr. ................., eliberat
de .......................... la data de ........................., ocupația ................................., locul de muncă ................................................... .
Persoana juridică ......................................................, cu sediul în localitatea ..............................., str. ..............................
nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., județul/sectorul ...................., înmatriculată la oficiul registrului comerțului sub nr. J..../....../.....,
cod fiscal ........................, reprezentată legal de .........................., în calitate de .........................., CNP ......................., act de
identitate ...... seria .... nr. ......................, eliberat de ............................ la data de .......................,
a săvârșit următoarele fapte în data de .............................., ora ............................, locul .................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
Agenți constatatori,
.................................

Martor,
.................................

semnătură

semnătură

Am primit un exemplar.
Contravenient,
.................................
semnătură

SERIA GNM Nr. .....
Faptele descrise mai sus încalcă prevederile:
art. .... alin. .... lit. .... pct. .... din ................ și constituie contravenție sancționată de art. .... alin. .... pct. .... din .................
cu amendă de la ................ la .................... pentru care se aplică amenda de .......................................;
art. .... alin. ... lit. .... pct. .... din ................ și constituie contravenție sancționată de art. ... alin. ... pct. ... din ............... cu
amendă de la ............... la .................... pentru care se aplică amenda de .......................................;
art. .... alin. .... lit. .... pct. .... din ................. și constituie contravenție sancționată de art. ......... alin. .......... pct. .............
din .......................... cu amendă de la ........................... la ................................. pentru care se aplică amenda de .......................;
art. .... alin. .... lit. ..... pct. .... din ................ și constituie contravenție sancționată de art. ..... alin. .... pct. .... din .................
cu amendă de la ................... la ..................... pentru care se aplică amenda de ......................................................... .
Suma amenzii este de .......................... (...............) lei.
Conform prevederilor legale, contravenientul poate/nu poate achita în termen de 48 de ore de la data înmânării sau
comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii, care este de .......................... (...............) lei.
Amenda aplicată persoanei juridice se face venit la bugetul de stat și se va achita în contul de venituri din amenzi și alte
sancțiuni, aplicate potrivit dispozițiilor legale, deschis la Trezoreria ......................, cont ............................., iar copia dovezii efectuării
plății se va înainta în termen de 15 zile la Garda Națională de Mediu — Comisariatul ........................
Amenda aplicată persoanei fizice se va achita la casieria unității administrativ-teritoriale, iar copia dovezii efectuării plății
se va înainta în termen de 15 zile la Garda Națională de Mediu — Comisariatul ............................... .
În temeiul art. 5 alin. (3) lit. ... din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr.180/2002, cu modificările și completările ulterioare, și al art. .... alin. .... lit. ... din ...........
contravenientului i se aplică următoarele sancțiuni contravenționale complementare: ....................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
Alte mențiuni:
În legătură cu faptele arătate, contravenientul ..................................... reprezentat prin ..........................................., în
calitate de .............................., face următoarele obiecțiuni: .......................................................................................................... .
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................... .
Contravenientul nu se află de față/refuză/nu poate să semneze, împrejurare care se confirmă de martorul ...................,
fiul/fiica lui .................. și al ......................, născut la data de .................. în localitatea ...................., domiciliat în ............................,
str. ..................... nr. ...., bl. ....., et. ....., ap. ....., județul/sectorul ................... ,CNP ..........................., act de identitate ....., seria .....
nr. ........................., eliberat(ă) de ........................... la data de ....................................... .
Prezentul proces-verbal nu a fost încheiat în prezența unui martor deoarece ................................................................... .
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
Prezentul proces-verbal s-a întocmit în 3 (trei) exemplare, dintre care unul a fost înmânat/va fi comunicat contravenientului.
Prezentul proces-verbal constituie și înștiințare de plată.
Amenda se va achita obligatoriu în termen de 15 zile de la înmânare sau comunicare, în caz contrar urmând să se
procedeze la executare silită.
Împotriva procesului-verbal se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării, după caz.
Plângerea, împreună cu procesul-verbal, se depune la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția.
Agenți constatatori,
.................................

Martor,
.................................

semnătură

semnătură

Am primit un exemplar.
Contravenient,
.................................
semnătură
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MINISTERUL MEDIULUI ȘI DEZVOLTĂRII DURABILE

ORDIN
pentru aprobarea Procedurii privind procesarea, arhivarea și stocarea datelor specifice
Inventarului național al emisiilor de gaze cu efect de seră (INEGES)
În baza prevederilor art. 75 lit. g) și k) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și în temeiul art. 3
alin. (1) pct. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile,
cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 6 lit. alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.570/2007 privind înființarea Sistemului național pentru
estimarea nivelului emisiilor antropice de gaze cu efect de seră rezultate din surse sau din reținerea prin sechestrare a dioxidului
de carbon, reglementate prin Protocolul de la Kyoto,
ministrul mediului și dezvoltării durabile emite următorul ordin:
Art. 1. — Se aprobă Procedura privind procesarea, arhivarea
și stocarea datelor specifice Inventarului național al emisiilor de
gaze cu efect de seră (INEGES), prevăzută în anexa care face

parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

p. Ministrul mediului și dezvoltării durabile,
Silviu Stoica,
secretar de stat
București, 18 noiembrie 2008.
Nr. 1.474.

ANEXĂ

PROCEDURA
privind procesarea, arhivarea și stocarea datelor specifice
Inventarului național al emisiilor de gaze cu efect de seră (INEGES)
CAPITOLUL I
Dispoziții generale
SECȚIUNEA 1
Aplicabilitate

Art. 1. — Prezenta procedură reglementează totalitatea
aspectelor privind procesarea, arhivarea și stocarea datelor
specifice Inventarului național al emisiilor de gaze cu efect de
seră (INEGES).
Art. 2. — Agenția Națională pentru Protecția Mediului
reprezintă instituția responsabilă pentru procesarea, arhivarea și
stocarea datelor specifice INEGES.
Art. 3. — Datele și informațiile necesare realizării INEGES
sunt furnizate conform Hotărârii Guvernului nr. 1.570/2007
privind înființarea Sistemului național pentru estimarea nivelului
emisiilor antropice de gaze cu efect de seră rezultate din surse
sau din reținerea prin sechestrare a dioxidului de carbon,
reglementate prin Protocolul de la Kyoto.
SECȚIUNEA a 2-a
Definiții

Art. 4. — În înțelesul prezentei proceduri, expresiile și
termenii folosiți mai jos au următoarea semnificație:

a) arhivarea datelor specifice INEGES — crearea bazelor de
date conținând totalitatea datelor și informațiilor folosite pentru
estimarea și raportarea emisiilor antropice de GHG din surse și
a reținerilor prin sechestrare a dioxidului de carbon, în
conformitate cu recomandările cuprinse în cap. 8 din Ghidul
IPCC de bune practici și management al incertitudinilor cu privire
la elaborarea inventarelor naționale de GHG;
b) autoritate competentă — Agenția Națională pentru
Protecția Mediului;
c) caracterul complet al inventarului — inventarul acoperă
toate sursele și toate reținerile prin sechestrare, toate gazele
incluse în Liniile directoare IPCC și toate celelalte categorii
existente relevante sursă/reținere prin sechestrare, specifice
țărilor incluse în anexa I la UNFCCC. Completitudinea
semnifică, de asemenea, acoperirea geografică în totalitate a
surselor și reținerilor prin sechestrare;
d) consistența inventarului — inventarul anual trebuie să fie
consistent la nivelul tuturor elementelor sale cu inventarele
aferente tuturor anilor din perioada analizată. Inventarul este
consistent dacă aceleași metode sunt utilizate pentru anul de
bază și pentru toți anii subsecvenți și dacă seturi de date
consistente sunt utilizate pentru estimarea emisiilor din surse și
a reținerilor prin sechestrare;
e) CRF (Common Reporting Format) — formatul comun de
raportare;
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f) date de activitate — date cantitative privind activitățile
antropice generatoare de emisii de GHG și/sau de rețineri prin
sechestrarea dioxidului de carbon, într-o perioadă de timp
determinată (consumuri de combustibili, consumuri de materii
prime, producții industriale, volume de lemn recoltate pe
categorii, suprafețe de pădure pe categorii etc.);
g) documente relevante oficiale — Liniile directoare IPCC
privind elaborarea inventarelor naționale de GHG, revizuite în
1996, Ghidul IPCC de bune practici și management al
incertitudinilor cu privire la elaborarea inventarelor naționale de
GHG, Ghidul IPCC de bune practici privind folosința terenurilor,
schimbarea categoriei de folosință a terenurilor și silvicultură și
deciziile Conferinței părților la UNFCCC;
h) estimarea emisiilor — determinarea valorii unei cantități
sau a incertitudinii asociate acesteia prin utilizarea unei formule
de calcul;
i) extrapolare — utilizarea unei relații matematice pentru
estimarea unor valori indisponibile la extremele seriei de date
specifice perioadei analizate;
j) GHG — gaze cu efect de seră conform anexei A la
Protocolul de la Kyoto;
k) INEGES — Inventarul național al emisiilor de gaze cu efect
de seră;
l) interpolare — utilizarea unei relații matematice pentru
estimarea unor valori indisponibile în interiorul seriei de date
specifice perioadei analizate;
m) IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) —
Grupul interguvernamental privind schimbările climatice;
n) Metodologia EMEP/CORINAIR (Atmospheric Emission
Inventory Guidebook) — Linii directoare privind estimarea
emisiilor de poluanți utilizate în vederea raportării emisiilor în
cadrul Convenției UNECE asupra poluării atmosferice
transfrontiere pe distanțe lungi (CLRTAP) și a Directivei
2001/81/CE privind stabilirea plafoanelor naționale de emisii
pentru o serie de poluanți atmosferici (NECD);
o) procesarea datelor specifice INEGES — succesiunea de
operații efectuate asupra datelor (date de activitate și factori de
emisie), de la colectarea acestora și până la estimarea emisiilor
antropice de GHG, astfel încât acestea să poată fi utilizate la
nivelul metodelor selectate pentru estimarea emisiilor de GHG
din surse antropice și a reținerilor prin sechestrarea dioxidului
de carbon;
p) CRF Reporter — aplicație informatică (software) folosită în
activitățile specifice privind gestionarea INEGES, în vederea
raportării de către țările incluse în anexa I la UNFCCC a datelor
cantitative și calitative într-un format standardizat și în vederea
facilitării comparării acestora între țările incluse în anexa I la
UNFCCC;
q) stocarea datelor specifice INEGES — păstrarea în condiții
de siguranță a bazelor de date conținând totalitatea datelor
cantitative și calitative, în conformitate cu recomandările
Ghidului IPCC de bune practici și management al incertitudinilor
cu privire la elaborarea inventarelor naționale de GHG;
r) tabele CRF — tabele conținând date cantitative și calitative
specifice INEGES, generate prin utilizarea aplicației informatice
CRF Reporter;
s) UNFCCC (United Nations Framework Convention on
Climate Change) — Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra
schimbărilor climatice, ratificată prin Legea nr. 24/1994, cu
modificările ulterioare.

SECȚIUNEA a 3-a
Obiective

Art. 5. — Obiectivul general al prezentei proceduri este
reprezentat de realizarea INEGES în conformitate cu
recomandările documentelor relevante oficiale.
Art. 6. — Obiectivele specifice ale procedurii cuprind:
a) procesarea anuală a datelor specifice INEGES în vederea
estimării emisiilor antropice de gaze cu efect de seră și a
reținerilor prin sechestrarea dioxidului de carbon;
b) arhivarea continuă a datelor specifice INEGES, în
conformitate cu Ghidul IPCC de bune practici și management al
incertitudinilor cu privire la elaborarea inventarelor naționale de
GHG;
c) stocarea în condiții de siguranță a bazelor de date
specifice INEGES, în conformitate cu Ghidul IPCC de bune
practici și management al incertitudinilor cu privire la elaborarea
inventarelor naționale de GHG.
CAPITOLUL II
Procesarea datelor specifice INEGES
Art. 7. — Procesarea datelor specifice INEGES presupune
prelucrarea:
a) datelor și informațiilor furnizate conform Hotărârii
Guvernului nr. 1.570/2007;
b) altor date cantitative și calitative disponibile, necesare
completării datelor și informațiilor inexistente.
Art. 8. — Succesiunea operațiilor de procesare a datelor
specifice INEGES include:
a) verificarea caracterului complet al datelor și informațiilor
pentru toți anii și categoriile din perioada analizată, furnizate
conform Hotărârii Guvernului nr. 1.570/2007;
b) întreprinderea demersurilor necesare completării seturilor
de date, inclusiv prin utilizarea tehnicilor implicite IPCC de
interpolare și/sau extrapolare și/sau a unor tehnici alternative;
c) verificarea acurateții și consistenței seturilor de date;
d) transformarea valorilor respectând unitatea de măsură
necesară în cadrul metodei utilizate;
e) agregarea/dezagregarea datelor respectând clasificarea
IPCC;
f) calcularea și/sau ajustarea diferiților parametri, pe baza
datelor disponibile.
Art. 9. — Operațiile de procesare a datelor specifice INEGES
se realizează cu ajutorul unor foi de calcul electronice sau
utilizând aplicații informatice specifice. Dezvoltarea, întreținerea,
utilizarea, arhivarea și stocarea foilor de calcul, precum și
utilizarea, arhivarea și stocarea rezultatelor utilizării aplicațiilor
informatice specifice intră în responsabilitatea persoanelor
însărcinate de către autoritatea responsabilă cu pregătirea și
gestionarea INEGES.
Art. 10. — În cazul lipsei unor metode implicite IPCC,
estimarea emisiilor se efectuează fie prin utilizarea metodologiei
EMEP/CORINAIR, fie prin folosirea altor metode alternative.
Art. 11. — În cazul indisponibilității datelor de activitate și
parametrilor, completarea seriei de date necesită aplicarea
tehnicilor IPCC de interpolare și/sau extrapolare ori aplicarea
unor tehnici alternative prezentate la art. 12.
Art. 12. — În cazul indisponibilității datelor de activitate și
parametrilor se aplică tehnici alternative, pe baza unei expertize
pertinente, în scopul completării seriei de date, printre care:
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a) procedee de asimilare cu alte valori specifice în cadrul
unui proces de analiză competentă;
b) reconstruirea setului de date indisponibile în urma
evaluării corespondenței dintre rezultatele obținute prin utilizarea
unei tehnici alternative cu datele existente într-un interval al
setului de date.
Art. 13. — Valorile datelor de activitate și ale parametrilor
obținuți prin aplicarea tehnicilor IPCC de interpolare și/sau
extrapolare și a tehnicilor alternative se revizuiesc în cadrul
următorului exercițiu de pregătire a INEGES, în cazul
identificării/furnizării datelor de activitate și parametrilor
respectivi indisponibili anterior.
CAPITOLUL III
Arhivarea datelor specifice INEGES
Art. 14. — Autoritatea competentă înființează, menține și
gestionează bazele de date conținând totalitatea datelor și
informațiilor utilizate pentru estimarea și raportarea emisiilor
antropice de GHG din surse și a reținerilor prin sechestrare a
dioxidului de carbon.
Art. 15. — Bazele de date definite la art. 14 cuprind:
a) ipotezele și criteriile utilizate pentru selectarea datelor de
activitate și a factorilor de emisie;
b) factorii de emisie utilizați, incluzând referințele IPCC
(factori impliciți) și/sau documentele publicate și referințele
(factori de emisie calculați);
c) datele de activitate și referințele necesare identificării
acestora;
d) informațiile privind incertitudinile asociate datelor de
activitate și factorilor de emisie;
e) ipotezele și criteriile utilizate pentru selectarea metodelor
de estimare;
f) metodele de estimare utilizate, incluzând metodele utilizate
pentru estimarea incertitudinilor;
g) informații privind modificările datelor de intrare și/sau a
metodelor utilizate față de exercițiile anterioare de pregătire a
INEGES;
h) datele privind identitatea și experiența persoanelor care
furnizează expertize pertinente, inclusiv în cazul estimării
incertitudinilor;
i) foile de calcul electronice și aplicațiile informatice specifice,
CRF Reporter, utilizate pentru pregătirea INEGES, incluzând
informații privind versiunile, manualele de operare, cerințele
tehnice privind echipamentele de calcul și orice alte informații
care să permită utilizarea ulterioară a acestora;
j) calculele intermediare aferente estimării emisiilor/reținerilor
prin sechestrare, precum și foile de calcul aferente recalculărilor
estimărilor realizate în exercițiile anterioare de pregătire a
INEGES;
k) raportul final al INEGES, incluzând analiza evoluției
emisiilor antropice de GHG pentru perioada analizată;
l) planul privind asigurarea și controlul calității și rezultatele
aplicării acestuia;
m) documentele relevante oficiale;
n) elementele transmiterii oficiale (tabele CRF, baza de date
CRF Reporter și Raportul final al INEGES), inclusiv elementele
solicitate de Decizia nr. 280/2004/CE a Parlamentului European
și a Consiliului privind un mecanism de monitorizare a emisiilor
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de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de punere în
aplicare a Protocolului de la Kyoto și de Decizia nr. 166/2005/CE
a Comisiei privind stabilirea normelor de aplicare a Deciziei
nr. 280/2004/CE.
Art. 16. — Toate datele și informațiile utilizate pentru
pregătirea INEGES și a Raportului INEGES sunt disponibile în
limba română la autoritatea competentă. Toate datele și
informațiile incluse în transmiterea oficială a INEGES sunt
disponibile în limba engleză la autoritatea competentă și la
autoritatea publică centrală pentru protecția mediului.
CAPITOLUL IV
Stocarea datelor specifice INEGES
Art. 17. — Toate datele și informațiile utilizate pentru
estimarea și raportarea emisiilor antropice de GHG din surse și
a reținerilor prin sechestrare a dioxidului de carbon în vederea
asigurării potențialei reconstituiri a INEGES sunt accesibile în
cadrul unei singure locații, respectiv la sediul autorității
competente.
Art. 18. — Datele specifice INEGES sunt stocate după cum
urmează:
— electronic — toate documentele disponibile;
— pe suport hârtie — documentele indisponibile în format
electronic utilizate în realizarea INEGES și documentele
specifice corespondenței cu diferite autorități sau instituții
publice și cu alte organizații.
Art. 19. — Autoritatea competentă asigură securitatea
bazelor de date definite la art. 14 și confidențialitatea datelor cu
acest caracter atât pentru datele stocate electronic, cât și pentru
cele stocate pe suport hârtie, permițând accesul la acestea
persoanelor însărcinate de către autoritatea competentă cu
pregătirea și gestionarea INEGES.
Art. 20. — Autoritatea competentă asigură desfășurarea
activităților de copiere periodică de siguranță (back-up) a
bazelor de date definite la art. 14, în cadrul unui server gestionat
de autoritatea competentă, cu frecvență zilnică în timpul
generării, transmiterii oficiale și săptămânal în restul anului.
Art. 21. — Autoritatea competentă asigură copierea de
siguranță a bazelor de date definite la art. 14 după transmiterea
oficială, pe suporturi electronice de stocare. În acest caz,
suportul electronic de stocare se păstrează la autoritatea
competentă pe o perioadă de minimum 15 ani.
Art. 22. — Autoritatea competentă desemnează o persoană
responsabilă cu gestionarea sistemului de arhivare și stocare a
datelor specifice INEGES dintre persoanele însărcinate cu
pregătirea INEGES.
CAPITOLUL V
Prevederi finale
Art. 23. — (1) Aplicațiile informatice specifice prevăzute la
art. 9 pot fi realizate de către direcția de resort a autorității
competente și/sau, pe bază de contract, de către organizații
specializate. Autoritatea competentă poate contracta servicii de
consultanță, studii și analize.
(2) Fondurile necesare desfășurării activităților prevăzute la
alin. (1) sunt prevăzute distinct în bugetul anual al autorității
competente, putând fi suplimentate prin finanțări nerambursabile
internaționale.
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Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Denumirea publica܊iei
Monitorul Oficial Partea I, limba română
Monitorul Oficial Partea I, limba maghiară
Monitorul Oficial Partea a II-a
Monitorul Oficial Partea a III-a
Monitorul Oficial Partea a IV-a
Monitorul Oficial Partea a VI-a
Monitorul Oficial Partea a VII-a
Colec܊ia Legisla܊ia României
Colec܊ia Hotărâri ale Guvernului României
Repertoriul actelor normative

Număr
de
apari܊ii
anuale
750
90
200
800
7.200
400
60
4
12
1

Zile de
apari܊ie/
săptămână
5
1
5
5
5
5
1
-

Greutate
medie/apari܊ie
(grame)
50
50
60
15
50
25
30
2.500
3.500
1.750

Valoare
(TVA 9% inclus ) / lei
12 luni
800
1.500
2.250
430
1.720
1.600
540
450
750
140

3 luni
210

1 lună
75
140
200
40
160
150
50

120
70

*Partea I bis se multiplică pe bază de comandă
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