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HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 968/2002
privind atestarea domeniului public al județului Giurgiu, precum și al municipiului Giurgiu,
orașelor și comunelor din județul Giurgiu
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.
Articol unic. — La anexa nr. 1 „Inventarul bunurilor care
aparțin domeniului public al județului Giurgiu” la Hotărârea
Guvernului nr. 968/2002 privind atestarea domeniului public al
județului Giurgiu, precum și al municipiului Giurgiu, orașelor și
comunelor din județul Giurgiu, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 679 și 679 bis din 31 septembrie 2002,
secțiunea I „Bunuri imobile” se modifică după cum urmează:
— capitolul XII va avea următorul titlu: „CENTRE DE ASISTENȚĂ
SOCIALĂ”;
— la capitolul XII, litera A va avea următorul titlu: „COMPLEX DE
SERVICII SOCIALE GIURGIU”;
— la capitolul XII, litera B va avea următorul titlu: „SEDIU
ADMINISTRATIV”;
— la capitolul XII, litera C va avea următorul titlu: „CENTRUL DE
ASISTENȚĂ SOCIALĂ SLOBOZIA”;
— la capitolul XII, litera D va avea următorul titlu: „CENTRUL
DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ OINACU”;
— la capitolul XII, litera E va avea următorul titlu: „CENTRUL DE
ASISTENȚĂ SOCIALĂ HOTARELE”;
— la capitolul XII, litera F va avea următorul titlu: „CENTRUL DE
ASISTENȚĂ SOCIALĂ GIURGIU”;
— la capitolul XII, litera G va avea următorul titlu: „CENTRUL
DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ GRĂDINARI”;

— la poziția nr. 290, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„lungime totală=54,334 km, lățime carosabil = 6,0—7,0 m, lățime
teren aferent = 14,0 m, din care: drum pietruit: lungime =
19,673 km, km 18+000—18+949, km 22+096—22+165,
km 36+860—41+0,40, km 41+040—41+300, km 41+300—
43+000, km 46+100—51+293, km 65+891—69+946,
km 79+326—82+593, îmbrăcăminte bituminoasă: lungime=6,992
km, km 43+000—45+016, km 69+946—74+922, pavaj piatră:
lungime = 0,349 km, km 21+747—22+096 îmbrăcăminte
bituminoasă ușoară: lungime = 27,320 km, km 18+949—
21+747, km 45+016—46+100, km 51+293—65+891,
km 74+922—79+326, km 82+593—87+029”;
— la poziția nr. 290, coloana 5 va avea următorul cuprins:
„72.543.626/20.899.027/11.996.664/522.558/39.125.377”;
— la poziția nr. 308, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„lungime totală = 36,222 km, lățime carosabil = 4,0—6,0 m,
lățime teren aferent = 14,0 m, din care: drum de pământ:
lungime= 0,100 km, km 1+900—2+000, drum pietruit:
lungime=12,571 km, km 0+000—1+900, km 2+000—6+785,
km 6+964—12+850, îmbrăcăminte bituminoasă ușoară:
lungime=23,551 km, km 12+850—36+401”;
— la poziția nr. 308, coloana 5 va avea următorul cuprins:
„47.822.285/20.292/14.074.148/33.727.845.”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul administrației și internelor,
Dan Nica
București, 6 mai 2009.
Nr. 559.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și a indicatorilor tehnico-economici ai acestora
din etapa a II-a a Programului de infrastructură municipală prevăzut prin Legea nr. 167/2005
privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională
pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind închiderea minelor,
refacerea mediului și regenerarea socioeconomică, semnat la București la 28 ianuarie 2005
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele
publice, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — (1) Se aprobă lista obiectivelor de investiții din
etapa a II-a a Programului de infrastructură municipală, parte a
subcomponentei de regenerare socioeconomică din „Proiectul
privind închiderea minelor, refacerea mediului și regenerarea

socioeconomică”, finanțat prin Acordul de împrumut dintre
România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și
Dezvoltare, semnat la București la 28 ianuarie 2005, ratificat prin
Legea nr. 167/2005, cu modificările și completările ulterioare,
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derulat prin Agenția Română pentru Dezvoltare Durabilă a
Zonelor Industriale, prevăzută în anexa nr. 1.
(2) Se aprobă caracteristicile principale și indicatorii tehnicoeconomici ai obiectivelor de investiții menționate la alin. (1),
prevăzuți în anexele nr. 2—13.
Art. 2. — Finanțarea obiectivelor de investiții cuprinse în
anexa nr. 1 se face sub formă de grant dintr-un credit extern
acordat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și
Dezvoltare pentru finanțarea proiectului, menționat la art. 1 alin.
(1), asigurat conform prevederilor art. 14 din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică,

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu
modificările și completările ulterioare, de la bugetul de stat prin
bugetul Ministerului Economiei, în limita sumelor aprobate anual
cu această destinație, din contribuția locală din sume cuprinse
în bugetele locale legal constituite cu această destinație, precum
și din contribuția în bani a membrilor comunității, colectată
voluntar printr-un proces transparent de colectare, și din alte
fonduri legal constituite, conform programelor de investiții
publice potrivit legii.
Art. 3. — Anexele nr. 1—13 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul economiei,
Adriean Videanu
Viceprim-ministru,
ministrul administrației și internelor,
Dan Nica
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea
București, 13 mai 2009.
Nr. 575.
ANEXA Nr. 1

L I S TA

obiectivelor de investiții din etapa a II-a a Programului de infrastructură municipală prevăzut prin Legea nr. 167/2005
privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare
pentru finanțarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului și regenerarea socioeconomică,
semnat la București la 28 ianuarie 2005
Nr.
crt.

Solicitantul

Numele subproiectului

1

Consiliul Local al Comunei Albeni, județul Gorj

Asfaltare drumuri comunale în comuna Albeni, județul Gorj

2

Primăria Comunei Alunu, județul Vâlcea

Reabilitarea, modernizarea și eficientizarea rețelei de iluminat
public în comuna Alunu, județul Vâlcea

3

Primăria Orașului Berbești, județul Vâlcea

Asfaltare străzi în orașul Berbești

4

Primăria Comunei Berzasca, județul Caraș-Severin

Reabilitare străzi în comuna Berzasca, satele Berzasca,
Liubcova și Bigăr

5

Primăria Comunei Bobota, județul Sălaj

Reabilitare străzi în comuna Bobota

6

Primăria Comunei Bozovici, județul Caraș-Severin

Pietruire străzi în comuna Bozovici

7

Primăria Comunei Sărmășag, județul Sălaj

Modernizare artere rutiere în comuna Sărmășag

8

Primăria Comunei Slivilești, județul Gorj

Asfaltare drum comunal DC 84, L=3,5 km, comuna Slivilești,
județul Gorj

9

Consiliul Local al Comunei Șotânga, județul Dâmbovița

Apărare de mal pe pârâul Vâlceaua, comuna Șotânga, județul
Dâmbovița

10

Primăria Comunei Stejaru, județul Tulcea

Reabilitare și modernizare străzi sat Mina Altân Tepe și satul
Stejaru, comuna Stejaru, județul Tulcea

11

Primăria Comunei Urdari, județul Gorj

Modernizarea drumurilor comunale și sătești din comuna
Urdari

12

Primăria Municipiului Vulcan, județul Hunedoara

Modernizarea unor drumuri și alei în municipiul Vulcan
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ANEXA Nr. 2

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții:
„Asfaltare drumuri comunale în comuna Albeni, județul Gorj”
Titular:
Beneficiar:
Amplasament:

Ministerul Economiei — A.R.D.D.Z.I.
Consiliul Local al Comunei Albeni, județul Gorj
Albeni

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

— Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA: mii lei .................................. 1595,80
(prețuri actualizate la 31 martie 2009, 1 € = 4.2909 lei)
din care:
— construcții-montaj:
mii lei
1.488,19
1.276,64
— anul I
INV mii lei
— Eșalonarea investiției:
C+M mii lei
1.190,55
319,16
— anul II
INV mii lei
C+M mii lei
297,64
— Capacități:
• Asfaltare drumuri în lungime totală de 3.370 m, din care:
— DC21 1100 m
— DC25 300 m
— DS7 230 m
— DS13 780 m
• Lățime carosabil: 5,00; 4,00; 3,50 m
• Lățime acostamente: 2 x 0,75; 2 x 0,50; 2 x 0,25m
• Șanțuri trapezoidale
• Amenajare intersecții laterale: 5 buc.
— Durata de realizare a investiției:
luni
18
FACTORI DE RISC:

Obiectivul de investiții se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006.
FINANȚAREA INVESTIȚIEI:

Finanțarea obiectivului de investiții se face sub formă de grant dintr-un credit extern acordat de
Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea proiectului, menționat la art. 1
alin. (1) din hotărâre, asigurat conform prevederilor art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu
modificările și completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, în limita
sumelor aprobate anual cu această destinație, din contribuția locală din sume cuprinse în bugetele locale
legal constituite cu această destinație, precum și din contribuția în bani a membrilor comunității, colectată
voluntar printr-un proces transparent de colectare, și din alte fonduri legal constituite, conform programelor
de investiții publice potrivit legii.
SURSE DE FINANȚARE: (lei):
Bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei — Grant
1.450.731
Contribuție locală:
145.072, din care:
— buget APL:
116.062
— contribuție cetățeni:
29.010
ANEXA Nr. 3

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții:
„Reabilitarea, modernizarea și eficientizarea rețelei de iluminat public în comuna Alunu,
județul Vâlcea”
Titular:
Beneficiar:
Amplasament:

Ministerul Economiei — A.R.D.D.Z.I.
Consiliul Local al Comunei Alunu, județul Vâlcea
Satul Igoiu, comuna Alunu

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

— Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA: mii lei ....................................
(prețuri actualizate la 31 martie 2009, 1 € = 4,2909 lei)
din care:
— construcții-montaj:
mii lei
— anul I
INV mii lei
— Eșalonarea investiției:
C+M mii lei
— anul II
INV mii lei
C+M mii lei

1.529,65
1.355,06
1.223,72
1.084,04
305,93
271,02
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— Capacități:
• Înlocuirea rețelei electrice clasice cu conductoare TYR 3x16+OLAL 1x16 L=3.000 m
• Puncte aprindere iluminat public: 10 buc.
• Corpuri iluminat public PVB 1x150 W: 325 buc.
• Corpuri de iluminat SGS 1x70 W: 81 buc.
• Corpuri iluminat public FGS 104/38 W: 884 buc.
— Durata de realizare a investiției:
luni
18
FACTORI DE RISC:

Obiectivul de investiții se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006.
FINANȚAREA INVESTIȚIEI:

Finanțarea obiectivului de investiții se face sub formă de grant dintr-un credit extern acordat de
Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea proiectului, menționat la art. 1
alin. (1) din hotărâre, asigurat conform prevederilor art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu
modificările și completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, în limita
sumelor aprobate anual cu această destinație, din contribuția locală din sume cuprinse în bugetele locale
legal constituite cu această destinație, precum și din contribuția în bani a membrilor comunității, colectată
voluntar printr-un proces transparent de colectare, și din alte fonduri legal constituite, conform programelor
de investiții publice potrivit legii.
SURSE DE FINANȚARE (lei):

Bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei — Grant
Contribuție locală:
— buget APL:
— contribuție cetățeni:

1.390.595
139.058, din care:
111.246
27.812

ANEXA Nr. 4

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții:
„Asfaltare străzi în orașul Berbești”
Titular:
Beneficiar:
Amplasament

Ministerul Economiei — A.R.D.D.Z.I.
Primăria Orașului Berbești, județul Vâlcea
Str. Principală nr. 35

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

— Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA: mii lei .................................... 1.565,89
(prețuri actualizate la 31 martie 2009, 1 € = 4,2909 lei)
din care:
— construcții-montaj:
mii lei
1.413,25
1.252,71
— anul I
INV mii lei
— Eșalonarea investiției:
C+M mii lei
1.130,6
313,18
— anul II
INV mii lei
C+M mii lei
282,65
— Capacități:
• Lungime totală asfaltare drum: 2.305 m
— str. Aluniș 700 m
— Str. Mănăstirii 420 m
— Str. Nouă 486 m
— Str. Pasărei 750 m
• Carosabil 12.275 m2
• Acostament 2.305 m2
• Podeț tubular D=1.000 mm: 1 buc.
• Podeț tubular D=800 mm: 1 buc.
• Amenajări drumuri laterale: 150 m
— Durata de realizare a investiției
luni
18
FACTORI DE RISC:

Obiectivul de investiții se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006.
FINANȚAREA INVESTIȚIEI:

Finanțarea obiectivului de investiții se face sub formă de grant dintr-un credit extern acordat de
Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea proiectului, menționat la art. 1
alin. (1) din hotărâre, asigurat conform prevederilor art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu
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modificările și completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, în limita
sumelor aprobate anual cu această destinație, din contribuția locală din sume cuprinse în bugetele locale
legal constituite cu această destinație, precum și din contribuția în bani a membrilor comunității, colectată
voluntar printr-un proces transparent de colectare, și din alte fonduri legal constituite, conform programelor
de investiții publice potrivit legii.
SURSE DE FINANȚARE (lei):

Bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei — Grant
Contribuție locală:
— buget APL:
— contribuție cetățeni:

1.423.538
142.353, din care:
113.883
28.470

ANEXA Nr. 5

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții:
„Reabilitare străzi în comuna Berzasca, satele Berzasca, Liubcova și Bigăr”
Titular:
Beneficiar:
Amplasament:

Ministerul Economiei — A.R.D.D.Z.I.
Primăria Comunei Berzasca, județul Caraș-Severin
Str. Principală nr. 282

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

— Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA: mii lei ....................................
(prețuri actualizate la 31 martie 2009, 1 € = 4,2909 lei)
din care:
— construcții-montaj:
mii lei
— anul I
INV mii lei
— Eșalonarea investiției:
C+M mii lei
— anul II
INV mii lei
C+M mii lei

1.854,47

1.625,19
1.483,58
1.300,15
370,89
325,04

— Capacități:
• Lungime străzi reabilitate:
— Berzeasca L=2.780 m
— Liubcova L=1.350 m
— Bigar L=1.350 m
• Lățime parte carosabilă: 4,00 m
• Lățime platformă drum: 5,00 m
• Lățime acostamente: 2 x 0,50 m
• Podețe tubulare D=600 mm: 9 buc.
• Amenajare intersecții laterale = 20 buc.
— Durata de realizare a investiției:

luni

18

FACTORI DE RISC:

Obiectivul de investiții se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006.
FINANȚAREA INVESTIȚIEI:

Finanțarea obiectivului de investiții se face sub formă de grant dintr-un credit extern acordat de
Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea proiectului, menționat la art. 1
alin. (1) din hotărâre, asigurat conform prevederilor art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu
modificările și completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, în limita
sumelor aprobate anual cu această destinație, din contribuția locală din sume cuprinse în bugetele locale
legal constituite cu această destinație, precum și din contribuția în bani a membrilor comunității, colectată
voluntar printr-un proces transparent de colectare, și din alte fonduri legal constituite, conform programelor
de investiții publice potrivit legii.
SURSE DE FINANȚARE (lei):

Bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei — Grant
Contribuție locală:
— buget APL:
— contribuție cetățeni:

1.685.882
168.589, din care:
138.281
30.308
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ANEXA Nr. 6

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții:
„Reabilitare străzi în comuna Bobota”
Titular:
Beneficiar:
Amplasament:

Ministerul Economiei — A.R.D.D.Z.I.
Consiliul Local al Comunei Bobota, județul Sălaj
comuna Bobota nr. 82/A

:

— Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA: mii lei ....................................
(prețuri actualizate la 31 martie 2009, 1 € = 4,2909 lei)
din care:
— construcții-montaj:
mii lei
— anul I
INV mii lei
— Eșalonarea investiției:
C+M mii lei
— anul II
INV mii lei
C+M mii lei
— Capacități:
• Lungime totală traseu reabilitat: 10,580 m în localitățile:
— Bobota
— Dersida
— Zalnoc
• Lățime platformă carosabilă: 3,00—4,00 m
• Podețe tubulare D=600 mm: 20 buc.
• Amenajare intersecții cu drumurile laterale: 15 buc.
— Durata de realizare a investiției:
luni

1.515,38
1.377,02
1.212,30
1.101,61
303,08
275,41
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FACTORI DE RISC:

Obiectivul de investiții se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006.
FINANȚAREA INVESTIȚIEI:

Finanțarea obiectivului de investiții se face sub formă de grant dintr-un credit extern acordat de
Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea proiectului, menționat la art. 1
alin. (1) din hotărâre, asigurat conform prevederilor art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu
modificările și completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, în limita
sumelor aprobate anual cu această destinație, din contribuția locală din sume cuprinse în bugetele locale
legal constituite cu această destinație, precum și din contribuția în bani a membrilor comunității, colectată
voluntar printr-un proces transparent de colectare, și din alte fonduri legal constituite, conform programelor
de investiții publice potrivit legii.
SURSE DE FINANȚARE (lei):

Bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei — Grant
Contribuție locală:
— buget APL:
— contribuție cetățeni:

1.377.616
137.762,
110.210
27.552

din care:

ANEXA Nr. 7

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții:
„Pietruire străzi în comuna Bozovici”
Titular:
Beneficiar:
Amplasament:

Ministerul Economiei — A.R.D.D.Z.I.
Primăria Comunei Bozovici, județul Caraș-Severin
str. Mihai Eminescu nr. 251 B

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

— Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA: mii lei ....................................
(prețuri actualizate la 31 martie 2009, 1 € = 4,2909 Lei)
din care:
— construcții montaj:
mii lei
— anul I
INV mii lei
— Eșalonarea investiției:
C+M mii lei
— anul II
INV mii lei
C+M mii lei

1.740,49
1.531,85
1.392,39
1.225,48
348,10
306,37
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— Capacități:
• Lungime străzi: 10,010 m
• Lățime carosabil: 5,50m (4,00m)
• Lățimea acostamentelor: 2x0,75m (0,50m)
• Șanțuri rigole și podețe pentru colectarea apelor meteorice
— Durata de realizare a investiției:
luni

18

FACTORI DE RISC:

Obiectivul de investiții se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006.
FINANȚAREA INVESTIȚIEI:

Finanțarea obiectivului de investiții se face sub formă de grant dintr-un credit extern acordat de
Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea proiectului, menționat la art. 1
alin. (1) din hotărâre, asigurat conform prevederilor art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu
modificările și completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, în limita
sumelor aprobate anual cu această destinație, din contribuția locală din sume cuprinse în bugetele locale
legal constituite cu această destinație, precum și din contribuția în bani a membrilor comunității, colectată
voluntar printr-un proces transparent de colectare, și din alte fonduri legal constituite, conform programelor
de investiții publice potrivit legii.
SURSE DE FINANȚARE (lei):

Bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei — Grant
Contribuție locală:
— buget APL:
— contribuție cetățeni:

1.582.264
158.225, din care:
127.917
30.308
ANEXA Nr. 8

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții:
„Modernizare artere rutiere în comuna Sărmășag”
Titular:
Beneficiar:
Amplasament:

Ministerul Economiei — A.R.D.D.Z.I.
Consiliul Local al Comunei Sărmășag, județul Sălaj
Comuna Sărmășag nr. 34

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

— Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA: mii lei .................................... 1.521,97
(prețuri actualizate la 31 martie 2009, 1 € = 4,2909 lei)
din care:
— construcții-montaj:
mii lei
1.413,25
1.217,57
— anul I
INV mii lei
— Eșalonarea investiției:
C+M mii lei
1.130,6
304,40
— anul II
INV mii lei
C+M mii lei
282,65
— Capacități:
• Lungime traseu modernizat: 4,850 m pe străzile: Răsăritului, Teilor, Țărmure, Crinului, Viitorului,
Rândunelelor, Garoafelor, Turturelelor, Crasnei, Florilor, Salcâmului și Izvorului
• Lățime parte carosabilă: 3,00—4,50 m
• Lățime acostamente: 2x0,50 m
— Durata de realizare a investiției:
luni
18
FACTORI DE RISC:

Obiectivul de investiții se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006.
FINANȚAREA INVESTIȚIEI:

Finanțarea obiectivului de investiții se face sub formă de grant dintr-un credit extern acordat de
Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea proiectului, menționat la art. 1
alin. (1) din hotărâre, asigurat conform prevederilor art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu
modificările și completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, în limita
sumelor aprobate anual cu această destinație, din contribuția locală din sume cuprinse în bugetele locale
legal constituite cu această destinație, precum și din contribuția în bani a membrilor comunității, colectată
voluntar printr-un proces transparent de colectare, și din alte fonduri legal constituite, conform programelor
de investiții publice potrivit legii.
SURSE DE FINANȚARE (lei):

Bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei — Grant
Contribuție locală:
— buget APL:
— contribuție cetățeni:

1.383.606
138.361, din care:
110.689
27.672
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ANEXA Nr. 9

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții:
„Asfaltare drum comunal DC 84, L=3,5km, Comuna Slivilești, județul Gorj”
Titular:
Beneficiar:
Amplasament:

Ministerul Economiei — A.R.D.D.Z.I.
Consiliul Local al Comunei Slivilești, județul Gorj
satul Slivilești, comuna Slivilești

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

—Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA: mii lei ....................................
(prețuri actualizate la 31 martie 2009, 1 € = 4,2909 lei)
din care:
— construcții-montaj:
mii lei
— anul I
INV mii lei
— Eșalonarea investiției:
C+M mii lei
— anul II
INV mii lei
C+M mii lei
— Capacități:
• Asfaltare drum:
— lungime totală drum asfaltat: 3,500 m
— lățime parte carosabilă: 5,50 m
— lățime acostamente: 2x0,75m (2x0,50) m
• Șanțuri din pământ pentru colectarea și scurgerea apelor
• Amenajare drumuri laterale: 150 m
— Durata de realizare a investiției:
luni

1.582,36
1.475,85
1.265,89
1.180,68
316,47
295,17

18

FACTORI DE RISC:

Obiectivul de investiții se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006.
FINANȚAREA INVESTIȚIEI:

Finanțarea obiectivului de investiții se face sub formă de grant dintr-un credit extern acordat de
Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea proiectului, menționat la art. 1
alin. (1) din hotărâre, asigurat conform prevederilor art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008 cu
modificările și completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, în limita
sumelor aprobate anual cu această destinație, din contribuția locală din sume cuprinse în bugetele locale
legal constituite cu această destinație, precum și din contribuția în bani a membrilor comunității, colectată
voluntar printr-un proces transparent de colectare, și din alte fonduri legal constituite, conform programelor
de investiții publice potrivit legii.
SURSE DE FINANȚARE (lei):

Bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei — Grant
Contribuție locală:
— buget APL:
— contribuție cetățeni:

1.438.511
143.851, din care:
115.081
287.700
ANEXA Nr. 10

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții:
„Apărare de mal pe pârâul Vâlceaua, comuna Șotânga, județul Dâmbovița”
Titular:
Beneficiar:
Amplasament:

Ministerul Economiei — A.R.D.D.Z.I.
Consiliul Local al Comunei Șotânga, județul Dâmbovița
str. C. Brâncoveanu nr. 373

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

— Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA: mii lei ..................................2.152,28
(prețuri actualizate la 31 martie 2009, 1 € = 4,2909 lei)
din care:
— construcții-montaj:
mii lei
1.857,99
— anul I
INV mii lei
1.721,82
— Eșalonarea investiției:
C+M mii lei
1.486,39
— anul II
INV mii lei
430,46
C+M mii lei
371,60
— Capacități:
• Modernizare drum legătura DJ712 cu str. Valea Popii: L = 670 m
— lățime parte carosabilă: 4m
— podețe tubulare D = 1.000 mm, L = 20 m: 2 buc.
• Apărare mal L = 670 m
— pereu din beton: 365 m3
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— protecție de mal din gabioane: 4.980 m3
— reprofilare albie: 835 m3
— Durata de realizare a investiției:

luni

18

FACTORI DE RISC:

Obiectivul de investiții se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006.
FINANȚAREA INVESTIȚIEI:

Finanțarea obiectivului de investiții se face sub formă de grant dintr-un credit extern acordat de
Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea proiectului, menționat la art. 1
alin. (1) din hotărâre, asigurat conform prevederilor art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008 cu
modificările și completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, în limita
sumelor aprobate anual cu această destinație, din contribuția locală din sume cuprinse în bugetele locale
legal constituite cu această destinație, precum și din contribuția în bani a membrilor comunității, colectată
voluntar printr-un proces transparent de colectare, și din alte fonduri legal constituite, conform programelor
de investiții publice potrivit legii.
SURSE DE FINANȚARE (lei):

Bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei — Grant
Contribuție locală:
— buget APL:
— contribuție cetățeni:

1.731.300
420.976, din care:
388.033
32.943

ANEXA Nr. 11

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții:
„Reabilitare și modernizare străzi sat Mina Altân Tepe și sat Stejaru, comuna Stejaru, județul
Tulcea”
Titular:
Beneficiar:
Amplasament:

Ministerul Economiei — A.R.D.D.Z.I.
Primăria Comunei Stejaru, județul Tulcea
comuna Stejaru

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

— Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA: mii lei ..................................
(prețuri actualizate la 31 martie 2009, 1 € = 4,2909 lei)
din care:
— construcții-montaj:
mii lei
— anul I
INV mii lei
— Eșalonarea investiției:
C+M mii lei
— anul II
INV mii lei
C+M mii lei
— Capacități:
• Reabilitare și modernizare străzi:
— 2.950 m în localitatea Stejaru
— 1.520 m în localitatea Altân Tepe
• Amenajare intersecții cu drumurile laterale pe 10 m lungime
• Șanțuri din pământ pentru colectarea și scurgerea apelor meteorice
— Durata de realizare a investiției:
luni

1.686,68
1.574,68
1.349,35
1.259,74
337,33
314,94

18

FACTORI DE RISC:

Obiectivul de investiții se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006.
FINANȚAREA INVESTIȚIEI:

Finanțarea obiectivului de investiții se face sub formă de grant dintr-un credit extern acordat de
Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea proiectului, menționat la art. 1
alin. (1) din hotărâre, asigurat conform prevederilor art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu
modificările și completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, în limita
sumelor aprobate anual cu această destinație, din contribuția locală din sume cuprinse în bugetele locale
legal constituite cu această destinație, precum și din contribuția în bani a membrilor comunității, colectată
voluntar printr-un proces transparent de colectare, și din alte fonduri legal constituite, conform programelor
de investiții publice potrivit legii.
SURSE DE FINANȚARE (lei):

Bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei — Grant
Contribuție locală:
— buget APL:
— contribuție cetățeni:

1.533.346
153.336, din care:
123.028
30.308
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ANEXA Nr. 12

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții:
„Modernizarea drumurilor comunale și sătești din comuna Urdari”
Titular:
Beneficiar:
Amplasament:

Ministerul Economiei — A.R.D.D.Z.I.
Primăria Comunei Urdari, județul Gorj
satul Urdari, comuna Urdari

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

— Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA: mii lei .................................. 1.379,21,
(prețuri actualizate la 31 martie 2009, 1 € = 4,2909 lei)
din care:
— construcții-montaj:
mii lei
1.245,25
— anul I
INV mii lei
1.103,37
— Eșalonarea investiției:
C+M mii lei
996,20
— anul II
INV mii lei
275,84
C+M mii lei
249,05
— Capacități:
• Traseu modernizat: 2,550 m, din care:
— DS37—38: 900 m
— DC69B: 800 m
— DC69A: 850 m
• Lățime parte carosabilă: 4 m
• Lățime acostamente: 2x0,50—0,75 m
• Podețe tubulare D = 1.000 mm: 1 buc.
• Podețe tubulare D = 600 mm: 2 buc.
• Șanțuri din pământ
— Durata de realizare a investiției:
luni
18
FACTORI DE RISC:

Obiectivul de investiții se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006.
FINANȚAREA INVESTIȚIEI:

Finanțarea obiectivului de investiții se face sub formă de grant dintr-un credit extern acordat de
Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea proiectului, menționat la art. 1
alin. (1) din hotărâre, asigurat conform prevederilor art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu
modificările și completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, în limita
sumelor aprobate anual cu această destinație, din contribuția locală din sume cuprinse în bugetele locale
legal constituite cu această destinație, precum și din contribuția în bani a membrilor comunității, colectată
voluntar printr-un proces transparent de colectare, și din alte fonduri legal constituite, conform programelor
de investiții publice potrivit legii.
SURSE DE FINANȚARE (lei):

Bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei — Grant
Contribuție locală:
— buget APL:
— contribuție cetățeni:

1.253.831
125.383, din care:
100.307
25.076
ANEXA Nr. 13

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții:
„Modernizarea unor drumuri și alei în municipiul Vulcan”
Titular:
Beneficiar:
Amplasament:

Ministerul Economiei — A.R.D.D.Z.I.
Primăria Municipiului Vulcan, județul Hunedoara
bd. Mihai Viteazul nr. 30

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

— Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA: mii lei ..................................
(prețuri actualizate la 31 martie 2009, 1 € = 4,2909 lei)
din care:
— construcții-montaj:
mii lei
— anul I
INV mii lei
— Eșalonarea investiției:
C+M mii lei
— anul II
INV mii lei
C+M mii lei
— Capacități:
• Lungime totală traseu modernizat: 1.469 m, din care:
— str. Traian L = 430 m, S = 3.225 m2
— str. St. O. Iosif L = 220 m, S = 2.200 m2

1.960,11
1.738,29
1.568,09
1.390,63
392,02
347,66
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— str. M. Eminescu L = 695 m, S = 52.313 m2
— alei acces Micro 3B L = 190 m, S = 1.900 m2
• Zid de sprijin din beton: 230 m
• Rigole: 230 m
— Durata de realizare a investiției:

luni
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FACTORI DE RISC:

Obiectivul de investiții se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006.
FINANȚAREA INVESTIȚIEI:

Finanțarea obiectivului de investiții se face sub formă de grant dintr-un credit extern acordat de
Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea proiectului, menționat la art. 1
alin. (1) din hotărâre, asigurat conform prevederilor art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu
modificările și completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, în limita
sumelor aprobate anual cu această destinație, din contribuția locală din sume cuprinse în bugetele locale
legal constituite cu această destinație, precum și din contribuția în bani a membrilor comunității, colectată
voluntar printr-un proces transparent de colectare, și din alte fonduri legal constituite, conform programelor
de investiții publice potrivit legii.
SURSE DE FINANȚARE (lei):

Bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei — Grant
Contribuție Locală:
— buget APL:
— contribuție cetățeni:

1.731.300
228.809, din care:
198.501
30.308

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

ORDIN
privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 762/2008
pentru aprobarea modelului autorizației de înființare și funcționare a crescătoriilor de vânat
și a complexurilor de vânătoare și al documentelor legale de proveniență a exemplarelor de vânat
care intră și ies în/din crescătoriile de vânat și din complexurile de vânătoare
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 253.047 din 6 aprilie 2009,
în temeiul prevederilor art. 15 alin. (2) și al art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2004 privind înființarea, organizarea
și funcționarea crescătoriilor de vânat și a complexurilor de vânătoare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 486/2004, cu
modificările ulterioare,
în baza art. 7 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii,
Pădurilor și Dezvoltării Rurale,
ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.
Art. I. — Anexele nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului agriculturii
și dezvoltării rurale nr. 762/2008 pentru aprobarea modelului
autorizației de înființare și funcționare a crescătoriilor de vânat
și a complexurilor de vânătoare și al documentelor legale de
proveniență a exemplarelor de vânat care intră și ies în/din
crescătoriile de vânat și din complexurile de vânătoare, publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 5 ianuarie
2009, respectiv modelul autorizației de înființare și funcționare a
crescătoriilor de vânat și al autorizațiilor de înființare și

funcționare a complexurilor de vânătoare se modifică și se
înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2.
Art. II. — Autorizațiile de înființare și funcționare a
crescătoriilor de vânat și a complexurilor de vânătoare emise
potrivit modelelor aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii și
dezvoltării rurale nr. 762/2008 își păstrează valabilitatea.
Art. III. — Anexele nr. 1 și 2*) fac parte integrantă din
prezentul ordin.
Art. IV. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
Ilie Sârbu
București, 12 mai 2009.
Nr. 323.
*) Anexele nr. 1 și 2 sunt reproduse în facsimil.
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ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 762/2008)
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ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 762/2008)
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MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

ORDIN
privind modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 245/2008
pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale
din România — S.A.
În temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) lit. a), ale art. 47 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 lit. p) din Ordonanța Guvernului nr. 19/1997 privind
transporturile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 11 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind
aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului
nr. 76/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii,
ministrul transporturilor și infrastructurii emite următorul ordin:
Art. I. — Ordinul ministrului transporturilor nr. 245/2008

Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din

pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Națională de

România — S.A. pentru cunoașterea de către operatorul de

Autostrăzi și Drumuri Naționale din România — S.A., publicat

transport a traseului de parcurs și pentru asigurarea siguranței

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 167 din 4 martie

rutiere.”

2008, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează
3. La nota din anexa nr. 1, litera B punctul XI.5, litera f) se

după cum urmează:
1. La nota din anexa nr. 1, litera B punctul XI.4, litera h)
se modifică și va avea următorul cuprins:
„h) Nu se eliberează autorizație specială de transport, nu se
tarifează și nu se sancționează contravențional depășirea masei
maxime admise pe axă și a masei totale sau a maselor pe axe
și a masei totale înscrise în autorizația specială de transport ori
în avizul prealabil, dacă depășirea este de până la:
(i) 4% inclusiv, pentru masa pe axă simplă;

modifică și va avea următorul cuprins:
„f) Pentru vehicule specializate a căror caroserie este
destinată transportului de vehicule nu se eliberează autorizație
specială de transport până la lungimea de 21,15 m inclusiv.”
4. La anexa nr. 3, punctele 2.1 și 3 din tabel se modifică
și vor avea următorul cuprins:
„2.1. Vehicule cu masa totală maximă autorizată mai mare

(ii) 4% inclusiv, pentru masa pe axă dublă;

de 3,5 tone și mai mică de 7,5 tone, exclusiv vehiculele de

(iii) 4% inclusiv, pentru masa pe axă triplă;

transport de persoane.

(iv) 5% inclusiv, pentru masa totală.”

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

2. La nota din anexa nr. 1, litera B punctul XI.5, după

3. Vehicule cu masa totală maximă autorizată mai mare sau

litera d) se introduce o nouă literă, litera d1), cu următorul

egală cu 7,5 tone și mai mică de 12 tone, exclusiv vehiculele de

cuprins:

transport de persoane.”

„d1) Pentru vehicule specializate a căror caroserie este
destinată transportului de vehicule nu se tarifează și nu se
sancționează contravențional depășirea cu 0,01—0,15 m a
înălțimii maxime admise sau a înălțimii înscrise în autorizația
specială de transport ori în avizul prealabil, iar pentru înălțimea
de 4,01—4,15 m inclusiv se eliberează aviz prealabil de către

Art. II. — Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri
Naționale din România — S.A. va duce la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.
Art. III. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul transporturilor și infrastructurii,
Radu Mircea Berceanu

București, 15 mai 2009.
Nr. 632.
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ACTE ALE AUTORITĂȚII ELECTORALE
PERMANENTE
AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

L I S TA
partidelor politice, alianțelor politice și electorale, organizațiilor cetățenilor români aparținând
minorităților naționale și a candidaților independenți pentru care a fost depus până la data
de 21 mai 2009 raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (11)
din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale,
cu modificările și completările ulterioare, pentru alegerile locale parțiale desfășurate
conform Hotărârii Guvernului nr. 374/2009 privind stabilirea datei alegerilor locale parțiale
pentru alegerea unui consiliu local și a unor primari
— Județul Ialomița, comuna Balaciu:
— Partidul Național Liberal;

— Partidul Social Democrat;
— Partidul Democrat Liberal.

București, 21 mai 2009.
Nr. 15.

RECTIFICĂRI
În Legea nr. 98/2009 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 253 din 16 aprilie 2009, se face următoarea rectificare (care nu aparține
Redacției „Monitorul Oficial, Partea I”):
— la pct. 10, cu referire la art. 11 alin. (1) lit. b) din ordonanță, în loc de: „...suprafețele cuvenite...” se va citi:
„...suprafețele cultivate...” .

La Ordinul ministrului justiției și libertăților cetățenești nr. 977/C/2009 privind acordarea cetățeniei române unor
persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 31 martie 2009, se face următoarea rectificare
(care nu aparține Redacției „Monitorul Oficial, Partea I”):
— în anexă, la poziția 67, în loc de: „67. Schenker Irena, fiica lui Pertrovic Bogoje și Ljubinka, cetățean sârb,
născută la data de 25 octombrie 1977 în localitatea Zajecar, Serbia, cu domiciliul actual în localitatea Craiova,
bd. 1 Mai nr. 61, bl. 18, sc. 2, ap. 9, județul Dolj. (2.775/2008)” se va citi: „67. Schenker Irena, fiica lui Petrovic Bogoje
și Ljubinka, cetățean sârb, născută la data de 25 octombrie 1977 în localitatea Zajecar, Serbia, cu domiciliul actual în
localitatea Craiova, bd. 1 Mai nr. 61, bl. 18, sc. 2, ap. 9, județul Dolj. (2.775/2008)”.
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