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HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 908/2002
privind atestarea domeniului public al județului Vrancea,
precum și al municipiilor, orașelor și comunelor
din județul Vrancea
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. — Hotărârea Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea
domeniului public al județului Vrancea, precum și al municipiilor, orașelor și
comunelor din județul Vrancea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 663 și 663 bis din 6 septembrie 2002, cu modificările și completările ulterioare,
se completează cu o nouă anexă privind atestarea apartenenței bunurilor care
aparțin domeniului public al comunei Gologanu, județul Vrancea, înființată prin
Legea nr. 84/2004 pentru înființarea unor comune, cu completările ulterioare,
respectiv anexa nr. 68 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al
comunei Gologanu”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul administrației și internelor,
interimar,
Vasile Blaga
București, 11 noiembrie 2009.
Nr. 1.340.

ANEXĂ
(Anexa nr. 68 la Hotărârea Guvernului nr. 908/2002)

Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gologanu
SECȚIUNEA I
Bunuri imobile
Nr.
crt.

Codul
de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau,
după caz,
al dării in folosință

Valoarea de inventar
— lei —

Situația juridică actuală
Denumire act proprietate
sau alte acte doveditoare

1.

1.3.7.1.

Stradă

Comuna Gologanu, satul
Gologanu, DN 23A—Cristea
Sandu—Societatea
Comercială „Euro-Global”—
DJ 204G (Strada Grădiniței)
Lungime = 856 m

2004

212.459,20

Domeniul public al comunei
Gologanu
Hotărârea Consiliului Local
Gologanu nr. 36/15.09.2009
Protocol de predare-primire
nr. 3.210/14.06.2004

2.

1.3.7.1.

Stradă

Comuna Gologanu, satul
Gologanu, DJ 204 G—cămin
cultural—școală—DN 23A
(strada Armani)
Lungime = 567 m

2004

149.688,00

Domeniul public al comunei
Gologanu
Hotărârea Consiliului Local
Gologanu nr. 36/15.09.2009
Protocol de predare-primire
nr. 3.210/14.06.2004
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Nr.
crt.

Codul
de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau,
după caz,
al dării in folosință

Valoarea de inventar
— lei —

Situația juridică actuală
Denumire act proprietate
sau alte acte doveditoare

3.

1.3.7.1.

Stradă

Comuna Gologanu, satul
Gologanu, DJ 204 G—Buzatu
Trandafir—Vîlcu Ghiță—
Coviltir Radu—Bivolaru
Dumitru—DJ 204 G (strada
Cămin Paraschiveni)
Lungime = 1.258 m

2004

147.940,80

Domeniul public al comunei
Gologanu
Hotărârea Consiliului Local
Gologanu nr. 36/15.09.2009
Protocol de predare-primire
nr. 3.210/14.06.2004

4.

1.3.7.1.

Stradă

Comuna Gologanu, satul
Gologanu, intersecție strada
Armani—Bătrînu Dumitru—
DN 23A (strada Sfatul Vechi)
Lungime = 1.130 m

2004

255.719,00

Domeniul public al comunei
Gologanu
Hotărârea Consiliului Local
Gologanu nr. 36/15.09.2009
Protocol de predare-primire
nr. 3.210/14.06.2004

5.

1.3.7.1.

Stradă

Comuna Gologanu, satul
Gologanu, intersecție Strada
Grădiniței—Neacșu Ion—
Apărece Aurel—DJ 204 G
(strada Biserica Nouă)
Lungime = 474 m

2004

93.425,40

Domeniul public al comunei
Gologanu
Hotărârea Consiliului Local
Gologanu nr. 36/15.09.2009
Protocol de predare-primire
nr. 3.210/14.06.2004

6.

1.3.7.1.

Stradă

Comuna Gologanu, satul
Gologanu, intersecție strada
Grădiniței—Turcitu
Gheorghe—Grosu
Costache—Enache Florica—
Vechiu Vasile—DJ 204 G
(Strada Cenușei)
Lungime = 880 m

2004

199.144,00

Domeniul public al comunei
Gologanu
Hotărârea Consiliului Local
Gologanu nr. 36/15.09.2009
Protocol de predare-primire
nr. 3.210/14.06.2004

7.

1.3.7.1.

Stradă

Comuna Gologanu, satul
Gologanu, intersecție strada
Cămin-Paraschiveni—Laca
Gheorghe—Bivolaru
Gheorghe—DJ 204 G (strada
Drăghiceanca)
Lungime = 671 m

2004

151.847,30

Domeniul public al comunei
Gologanu
Hotărârea Consiliului Local
Gologanu nr. 36/15.09.2009
Protocol de predare-primire
nr. 3.210/14.06.2004

8.

1.3.7.1.

Stradă

Comuna Gologanu, satul
Gologanu, Grosu Costache—
Ichim Nicolae (strada Ichim)
Lungime = 731 m

2004

82.895,40

Domeniul public al comunei
Gologanu
Hotărârea Consiliului Local
Gologanu nr. 36/15.09.2009
Protocol de predare-primire
nr. 3.210/14.06.2004

9.

1.3.7.1.

Stradă

Comuna Gologanu, satul
Gologanu, DJ 204 G—
Mocanu Gheorghe—Dulgheru
Sultana (strada Băltari)
Lungime = 346 m

2004

34.876,80

Domeniul public al comunei
Gologanu
Hotărârea Consiliului Local
Gologanu nr. 36/15.09.2009
Protocol de predare-primire
nr. 3.210/14.06.2004

10.

1.3.7.1.

Stradă

Comuna Gologanu, satul
Gologanu, Dimescu Ion—
Gălăgie Iordache (strada
Turciți)
Lungime = 301 m

2004

68.116,30

Domeniul public al comunei
Gologanu
Hotărârea Consiliului Local
Gologanu nr. 36/15.09.2009
Protocol de predare-primire
nr. 3.210/14.06.2004

11.

1.3.7.1.

Stradă

Comuna Gologanu, satul
Gologanu, Sandu
Paraschiv—Grama
Mihalache—Riciu Titi (strada
Paraschiveni)
Lungime = 1.135 m

2004

143.010,00

Domeniul public al comunei
Gologanu
Hotărârea Consiliului Local
Gologanu nr. 36/15.09.2009
Protocol de predare-primire
nr. 3.210/14.06.2004
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Codul
de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau,
după caz,
al dării in folosință

Valoarea de inventar
— lei —

Situația juridică actuală
Denumire act proprietate
sau alte acte doveditoare

12.

1.3.7.1.

Stradă

Comuna Gologanu, satul
Gologanu, Riciu Tănase—
Gurguiatu George (Strada
Florilor)
Lungime = 260 m

2004

53.144,00

Domeniul public al comunei
Gologanu
Hotărârea Consiliului Local
Gologanu nr. 36/15.09.2009
Protocol de predare-primire
nr. 3.210/14.06.2004

13.

1.3.7.1.

Stradă

Comuna Gologanu, satul
Gologanu, DN 23A—Ganea
Costică (strada Cătun I)
Lungime = 260 m

2004

26.208,00

Domeniul public al comunei
Gologanu
Hotărârea Consiliului Local
Gologanu nr. 36/15.09.2009
Protocol de predare-primire
nr. 3.210/14.06.2004

14.

1.3.7.1.

Stradă

Comuna Gologanu, satul
Gologanu, Gheorghiță
Costache—Gheorghiță Vasile
(strada Cătun Potcoavă)
Lungime = 500 m

2004

51.660,00

Domeniul public al comunei
Gologanu
Hotărârea Consiliului Local
Gologanu nr. 36/15.09.2009
Protocol de predare-primire
nr. 3.210/14.06.2004

15.

1.3.7.1.

Stradă

Comuna Gologanu, satul
Gologanu, Gîrneață Sandu—
intersecție drum gârlă (strada
Pațulea)
Lungime = 286 m

2004

19.219,20

Domeniul public al comunei
Gologanu
Hotărârea Consiliului Local
Gologanu nr. 36/15.09.2009
Protocol de predare-primire
nr. 3.210/14.06.2004

16.

1.3.7.1.

Uliță

Comuna Gologanu, satul
Gologanu, Gheorghiță
Vasile—Buzatu Iordache—
DN 23A
Lungime = 250 m

2004

16.800,00

Domeniul public al comunei
Gologanu
Hotărârea Consiliului Local
Gologanu nr. 36/15.09.2009
Protocol de predare-primire
nr. 3.210/14.06.2004

17.

1.3.7.1.

Stradă

Comuna Gologanu, satul
Gologanu, DN 23 A—canal
(strada Berzacovici)
Lungime = 1.005 m

2004

102.992,40

Domeniul public al comunei
Gologanu
Hotărârea Consiliului Local
Gologanu nr. 36/15.09.2009
Protocol de predare-primire
nr. 3.210/14.06.2004

18.

1.3.7.1.

Stradă

Comuna Gologanu,
satul Gologanu,
DJ 204 G—Maradin Nicu—
Bivolaru Vasile (strada Badiu)
Lungime = 220 m

2004

25.696,00

Domeniul public al comunei
Gologanu
Hotărârea Consiliului Local
Gologanu nr. 36/15.09.2009
Protocol de predare-primire
nr. 3.210/14.06.2004

19.

1.3.7.1.

Uliță

Comuna Gologanu, satul
Gologanu, Mocanu Ștefan—
Stanciu Marcel
Lungime = 190 m

2004

11.970,00

Domeniul public al comunei
Gologanu
Hotărârea Consiliului Local
Gologanu nr. 36/15.09.2009
Protocol de predare-primire
nr. 3.210/14.06.2004

20.

1.3.7.1.

Stradă

Comuna Gologanu, satul
Gologanu, DJ 204 G—Bătrînu
Dumitru—Laca Constantin
(locuri de casă)
Lungime = 1.775 m

2008

111.825,00

Domeniul public al comunei
Gologanu
Hotărârea Consiliului Local
Gologanu nr. 36/15.09.2009
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Nr.
crt.

Codul
de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau,
după caz,
al dării in folosință

Valoarea de inventar
— lei —

Situația juridică actuală
Denumire act proprietate
sau alte acte doveditoare

21.

1.3.7.1.

Stradă

Comuna Gologanu, satul
Gologanu, Secară Aneta—
Bogdan Constantina (grădini
cătun)
Lungime = 410 m

2004

27.552,00

Domeniul public al comunei
Gologanu
Hotărârea Consiliului Local
Gologanu nr. 36/15.09.2009
Protocol de predare-primire
nr. 3.210/14.06.2004

22.

1.3.7.1.

Uliță

Comuna Gologanu, satul
Gologanu, Buzatu
Constantin—locuri de casă
Lungime = 70 m

2004

2.940,00

Domeniul public al comunei
Gologanu
Hotărârea Consiliului Local
Gologanu nr. 36/15.09.2009
Protocol de predare-primire
nr. 3.210/14.06.2004

23.

1.3.7.1.

Stradă

Comuna Gologanu, satul
Gologanu, canal—Bătrînu
Vîlcu
Lungime = 1.010 m

2008

50.904,00

Domeniul public al comunei
Gologanu
Hotărârea Consiliului Local
Gologanu nr. 36/15.09.2009

24.

1.6.4.

Sediu primărie

Comuna Gologanu, satul
Gologanu, intravilan, tarlaua
nr. 16, parcela nr. 1.745
Suprafață construită
primărie—167 mp
Suprafață construită garaj—
45 mp
Teren aferent—1.680 mp
Vecini:
N— biserică
E—Baltag Tănase
S— Bivolaru Ion
V—strada Armani

2007

511.364,67
70.417,01
137.760,00

Domeniul public al comunei
Gologanu
Hotărârea Consiliului Local
Gologanu nr. 36/15.09.2009

25.

1.6.2.

Școala generală
clasele I—VIII

Comuna Gologanu, satul
Gologanu, intravilan, tarlaua
nr. 22, parcela nr. 2.686
Suprafață construită școală—
887 mp
Suprafață construită W.C.—
38 mp
Teren aferent—3.005 mp
Vecini:
N—Bătrînu Aftinia
E—S — strada Armani
V – Ganea Ion

2004

348.118,55
41.951,92
246.410,00

Domeniul public al comunei
Gologanu
Hotărârea Consiliului Local
Gologanu nr. 36/15.09.2009
Protocol de predare-primire
nr. 3.210/14.06.2004
Legea învățământului
nr. 84/1995, republicată, cu
modificările și completările
ulterioare

26.

1.6.2.

Grădinița

Comuna Gologanu, satul
Gologanu, intravilan, tarlaua
nr. 14, parcela nr. 1.699
Suprafață construită
grădiniță—256 mp
Suprafață construită
magazie—27 mp
Teren aferent—968 mp
Vecini:
N—E—S — Turcitu Chiriță
V—strada Grădiniței

2008

671.195,37
79.376,00

Domeniul public al comunei
Gologanu
Hotărârea Consiliului Local
Gologanu nr. 36/15.09.2009
Legea învățământului
nr. 84/1995, republicată, cu
modificările și completările
ulterioare
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Codul
de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau,
după caz,
al dării in folosință

Valoarea de inventar
— lei —

Situația juridică actuală
Denumire act proprietate
sau alte acte doveditoare

27.

1.6.2.

Cămin cultural

Comuna Gologanu, satul
Gologanu, intravilan, tarlaua
nr. 15, parcela nr. 1.707
Suprafață construită—385 mp
Teren aferent—930 mp
Vecini:
N—DJ 204 J
E—Primărie
S—Primărie
V—strada Armani

2004

43.898,30
76.260,00

Domeniul public al comunei
Gologanu
Hotărârea Consiliului Local
Gologanu nr. 36/15.09.2009
Protocol de predare-primire
nr. 3.210/14.06.2004

28.

1.6.4.

Casa specialistului

Comuna Gologanu, satul
Gologanu, apartament în
suprafață de 46 mp
Tarlaua nr. 15, parcela
nr. 1707
Teren aferent — 1.728 mp
Vecini:
N — DJ 204 G
E — strada CăminParaschiveni
S — V — Primărie

2004

15.466,50
141.696,00

Domeniul public al comunei
Gologanu
Hotărârea Consiliului Local
Gologanu nr. 36/15.09.2009
Protocol de predare-primire
nr. 3.210/14.06.2004

29.

1.6.2.

Stadion

Comuna Gologanu, satul
Gologanu
Suprafața — 11.969 mp,
tarlaua nr. 1, parcela nr. 1
Vecini:
N — drum vicinal
E — Enache Sandu
S — strada Grădiniței
V — DN 23A

2004

981.458,00

Domeniul public al comunei
Gologanu
Hotărârea Consiliului Local
Gologanu nr. 36/15.09.2009
Protocol de predare-primire
nr. 3.210/14.06.2004

30.

1.8.6.

Alimentare cu apă

Comuna Gologanu, satul
Gologanu
Rețele aducțiune și distribuție —
16,415 km, stație pompare —
13 mp, stație clorinare — 25 mp
Teren aferent — 1.280 mp,
tarlaua nr. 7, parcela nr. 1.061
Vecini:
N — Mocanu Gheorghe
E — DJ 204 G
S — Filote Vasile
V — Neagu Maria

2004

1.190.605,40
9.216,00

Domeniul public al comunei
Gologanu
Hotărârea Consiliului Local
Gologanu nr. 36/15.09.2009

31.

1.8.15.

Teren intravilan

Comuna Gologanu, satul
Gologanu, aferent puțului
forat de la alimentarea cu
apă, tarlaua nr. 9, parcela
nr. 1.065
Suprafața — 100 mp
Vecini:
N—E — Buzatu Dumitru
S — Bilboreanu Mitruș
V — strada locuri de casă

2004

720,00

Domeniul public al comunei
Gologanu
Hotărârea Consiliului Local
Gologanu nr. 36/15.09.2009
Act donație
nr. 760/12.08.2004
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Anul dobândirii sau,
după caz,
al dării in folosință

Codul
de clasificare

32.

2.4.2.10.

Teren intravilan

Comuna Gologanu, satul
Gologanu
Suprafața — 703,94 mp
Tarlaua nr. 15, parcela nr. 1.709
Vecini:
N — E — S — Primărie
V — drum

2008

57.723,08

Domeniul public al comunei
Gologanu
Hotărârea Consiliului Local
Gologanu nr. 36/15.09.2009
Act vânzare-cumpărare nr.
2.756/9.07.2008

33.

1.8.15.

Teren extravilan

Comuna Gologanu, satul
Gologanu, destinat realizării
obiectivului „Stație epurare”,
suprafața de 1.360 mp, situat
în tarlaua nr. 141, parcela
nr. 711, număr cadastral 2577N

2007

3.400,00

Domeniul public al comunei
Gologanu
Hotărârea Consiliului Local
Gologanu nr. 36/15.09.2009

34

2.4.2.10.

Pășune comunală

Comuna Gologanu, satul
Gologanu
Suprafață de 366,16 ha,
situată astfel:
— tarlaua nr. 127, parcela
nr. 572, 573, 573/1—51,54 ha
— tarlaua nr. 133, parcela
nr. 586/11, 587, 587/1, 587/2,
588/1, 588/2, 586, 586/1—
155,66 ha
— tarlaua nr. 134, parcela
nr. 590/8/9/10—54,63 ha
— tarlaua nr. 135, parcela
nr. 591/1/2—54,93 ha
— tarlaua nr. 136/1, parcela
nr. 592, 594—23,20 ha
— tarlaua nr. 164/1, parcela
nr. 945/7/8—4,78 ha
— tarlaua nr. 165, parcela
nr. 950—14,36 ha
— tarlaua nr. 141, parcela
nr. 711, 713/1—2,14 ha
— tarlaua nr. 114, parcela
nr. 514, 516—4,92 ha

2004

9.154.000,00

Domeniul public al comunei
Gologanu
Hotărârea Consiliului Local
Gologanu nr. 36/15.09.2009
Protocol de predare-primire
nr. 3.210/14.06.2004

35.

1.3.7.1

Drum vicinal

Comuna Gologanu, satul
Gologanu
DN 23 A — cimitir —
amplasament stație epurare
Lungime = 580 m

2008

10.150,00

Domeniul public al comunei
Gologanu
Hotărârea Consiliului Local
Gologanu nr. 36/15.09.2009

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Valoarea de inventar
— lei —

Situația juridică actuală
Denumire act proprietate
sau alte acte doveditoare

Nr.
crt.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2001
privind atestarea domeniului public al județului Hunedoara, precum și al municipiilor,
orașelor și comunelor din județul Hunedoara
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. — Anexa nr. 10 „Inventarul bunurilor care
aparțin domeniului public al orașului Hațeg” la Hotărârea
Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public
al județului Hunedoara, precum și al municipiilor, orașelor și
comunelor din județul Hunedoara, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 634 și 634 bis din 28 august 2002, cu
modificările și completările ulterioare, se modifică și se
completează după cum urmează:
1. La secțiunea I „Bunuri imobile”, se modifică
următoarele poziții:
— la poziția nr. 150, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„Îmbrăcăminte beton asfaltic, L = 0,412 km, l = 6,0 m”;
— la poziția nr. 153, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„Îmbrăcăminte beton asfaltic, L = 0,626 km, l = 6,0 m”;
— la poziția nr. 155, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„Îmbrăcăminte beton asfaltic, L = 0,621 km, l = 6,0 m”;
— la poziția nr. 157, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„Îmbrăcăminte beton asfaltic, L = 1,237 km, l = 6,0 m”;
— la poziția nr. 161, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„Nr. top. 349, îmbrăcăminte beton asfaltic, L = 0,45301 km,
l = 5,50 m”;
— la poziția nr. 163, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„Nr. top. 349, îmbrăcăminte beton asfaltic, L = 1,14915 km,
l = 6,0 m”;
— la poziția nr. 169, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„Îmbrăcăminte beton asfaltic, L = 0,41988 km, l = 8,0 m”;
— la poziția nr. 171, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„Îmbrăcăminte beton asfaltic, L = 0,236 km, l = 7,0 m”;
— la poziția nr. 173, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„Îmbrăcăminte beton asfaltic, L = 0,48387 km, l = 6,0 m”;
— la poziția nr. 175, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„Nr. top. 187, îmbrăcăminte piatră cubică, L = 0,269 km, l = 7,0 m”;

— la poziția nr. 187, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„Îmbrăcăminte beton asfaltic, L = 0,29473 km, l = 5,50 m”;
— la poziția nr. 198, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„Îmbrăcăminte balast, L = 0,320 km, l = 6,0 m”;
— la poziția nr. 202, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„Îmbrăcăminte balast, L = 0,263 km, l = 6,0 m”;
— la poziția nr. 206, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„Îmbrăcăminte balast, L = 0,307 km, l = 5,0 m”;
— la poziția nr. 207, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„Îmbrăcăminte macadam, L = 0,647 km, l = 8,50 m”;
— la poziția nr. 214, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„Îmbrăcăminte balast, L = 0,621 km, l = 5,0 m”;
— la poziția nr. 216, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„Îmbrăcăminte balast, L = 0,16865 km, l = 6,0 m”;
— la poziția nr. 217, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„Îmbrăcăminte beton asfaltic, L = 0,284 km, l = 6,0 m”;
— la poziția nr. 220, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„Îmbrăcăminte balast, L = 0,98212 km, l = 5,0 m”;
— la poziția nr. 221, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„Îmbrăcăminte balast, L = 0,163 km, l = 5,0 m”;
— la poziția nr. 226, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„Îmbrăcăminte balast, L = 0,17358 km, l = 4,0 m”;
— la poziția nr. 229, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„Îmbrăcăminte beton asfaltic, L = 0,43877 km, l = 3,0 m”;
— la poziția nr. 231, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„Îmbrăcăminte beton ciment, L = 0,248 km, l = 6,0 m”;
— la poziția nr. 232, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„Îmbrăcăminte balast, L = 1,415 km, l = 4,0 m”.
2. La secțiunea I „Bunuri imobile”, după poziția 576 se
introduc zece noi poziții, pozițiile nr. 577—586, conform
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul administrației și internelor,
interimar,
Vasile Blaga
București, 11 noiembrie 2009.
Nr. 1.345.
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ANEXĂ

Completări la inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al orașului Hațeg, județul Hunedoara
Anul dobândirii
sau, după caz,
al dării
în folosință

Valoarea
de inventar
— lei —

Îmbrăcăminte pământ
L = 137 m, l = 3,00 m

2005

0

Domeniul public al
orașului Hațeg, conform
Hotărârii Consiliului
Local nr. 93/2009

Strada Carpați

Îmbrăcăminte beton asfaltic
L = 84,26 m, l = 3,00 m

2005

0

Domeniul public al
orașului Hațeg, conform
Hotărârii Consiliului
Local nr. 93/2009

1.3.7.2

Strada
Dr. Valeriu Popovici

Îmbrăcăminte pământ
L = 234,25 m, l = 5,00 m

2006

0

Domeniul public al
orașului Hațeg, conform
Hotărârii Consiliului
Local nr. 93/2009

580

1.3.7.2

Strada
Nandra Pocanschi

Îmbrăcăminte pământ
L = 79,00 m, l = 4,00 m

2005

0

Domeniul public al
orașului Hațeg, conform
Hotărârii Consiliului
Local nr. 93/2009

581

1.3.7.2

Strada
Tudor Arghezi

Îmbrăcăminte pământ
L = 114,86 m, l = 4,00 m

2006

0

Domeniul public al
orașului Hațeg, conform
Hotărârii Consiliului
Local nr. 93/2009

582

1.3.7.2

Strada
I. C. Brătianu

Îmbrăcăminte balast
L = 85,86 m, l = 3 m

2006

0

Domeniul public al
orașului Hațeg, conform
Hotărârii Consiliului
Local nr. 93/2009

583

1.3.7.2

Strada
Andrei Șaguna

Îmbrăcăminte pământ
L = 63,00 m, l = 6,00 m

2006

0

Domeniul public al
orașului Hațeg, conform
Hotărârii Consiliului
Local nr. 93/2009

584

1.3.7.2

Strada
Romulus Vuia

Îmbrăcăminte balast
L = 100 m, l = 4 m

2005

0

Domeniul public al
orașului Hațeg, conform
Hotărârii Consiliului
Local nr. 93/2009

585

1.3.7.2

Strada
Victor Bontescu

Îmbrăcăminte balast
L = 173,08 m, l = 3 m
Rigole (1 x 1 m)
L= 84 m

2005

0

Domeniul public al
orașului Hațeg, conform
Hotărârii Consiliului
Local nr. 93/2009

586

1.3.7.2

Strada
Progresului 2

Îmbrăcăminte macadam
L = 310,47 m, l = 4—6 m
Acostamente
L = 175 m

2005

0

Domeniul public al
orașului Hațeg, conform
Hotărârii Consiliului
Local nr. 93/2009

Nr.
crt.

Codul
de clasificare

577

1.3.7.2

Strada
Râul Galbena

578

1.3.7.2

579

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Situația juridică
actuală
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind consolidarea capacității de gestionare a Programului operațional pentru pescuit
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I. — Hotărârea Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea
și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării
Rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 38 din 21 ianuarie 2009, se modifică și se completează după
cum urmează:
1. La articolul 2 alineatul (1), litera g) se modifică și va
avea următorul cuprins:
„g) de autoritate de management pentru:
— Programul SAPARD și, respectiv, Programul național de
dezvoltare rurală 2007—2013 (PNDR), prin Direcția generală
de dezvoltare rurală — Autoritatea de management pentru
PNDR (DGDR AM-PNDR);
— Programul operațional pentru pescuit, prin Direcția
generală pescuit — Autoritatea de management pentru POP
(AM POP);”.
2. La articolul 2, alineatul (3) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(3) În structura Ministerului Agriculturii, Pădurilor și
Dezvoltării Rurale, în coordonarea directă a ministrului,
funcționează autoritatea competentă pentru acreditarea
agențiilor de plăți și a organismului coordonator.”
3. La articolul 3 alineatul (1), litera c) se modifică și va
avea următorul cuprins:
„c) asigură fluxul financiar al fondurilor destinate cofinanțării
și prefinanțării contribuției financiare a Comunității Europene,
utilizate pentru plata cheltuielilor aferente Fondului European de
Garantare Agricolă (FEGA), Fondului European Agricol de
Dezvoltare Rurală (FEADR) și Fondului European pentru
Pescuit (FEP), la termenele prevăzute de regulamentele
Consiliului Uniunii Europene și Comisiei Comunității Europene;”.
4. La articolul 3 alineatul (1), după litera x) se introduc
cinci noi litere, literele y), z), aa), bb) și cc), cu următorul
cuprins:
„y) coordonează implementarea programelor de asistență
bilaterală, precum și a altor programe de asistență financiară
acordate de Uniunea Europeană, în conformitate cu aria de
responsabilitate;
z) elaborează, implementează și monitorizează din punct de
vedere tehnic proiecte finanțate din fonduri europene sau din
alte surse, programe de colaborare internațională, precum și
proiecte de colaborare bilaterală pentru domeniul său de
activitate;
aa) elaborează și fundamentează documentele ce reflectă
poziția României în raport cu politica și strategia Uniunii
Europene pentru domeniul său de competență și asigură
participarea la activitățile instituțiilor Uniunii Europene;
bb) elaborează documentele programatice privind politicile
de pescuit și acvacultură finanțate din FEP și asigură
coordonarea la nivel tehnic și financiar a programelor
operaționale finanțate din FEP;
cc) organizează controlul financiar preventiv la nivelul
ministerului și avizează organizarea acestuia la nivelul
instituțiilor subordonate, potrivit legii.”
5. La articolul 3, după alineatul (5) se introduce un nou
alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
„(6) Autoritatea de management pentru Programul
operațional pentru pescuit, denumit în continuare POP, are
următoarele atribuții principale:

a) asigură îndeplinirea atribuțiilor ce decurg din funcțiile
prevăzute la art. 59 din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al
Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit;
b) contribuie la elaborarea și modificarea Planului național
strategic pentru pescuit și răspunde pentru utilizarea eficientă,
efectivă și transparentă a fondurilor din care se finanțează POP;
c) elaborează și negociază cu Comisia Europeană POP, în
conformitate cu prevederile art. 17, 18, 19 și 20 din
Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului;
d) analizează și propune modificări ale POP și le înaintează
comitetului de monitorizare;
e) asigură corelarea operațiunilor din POP aflat în gestiune
cu cele din celelalte programe finanțate din instrumente
structurale și, dacă este cazul, cu programele finanțate din
FEADR și fondurile structurale;
f) asigură dezvoltarea capacității administrative a structurilor
implicate în derularea POP;
g) elaborează proceduri pentru gestionarea POP, în vederea
asigurării îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin potrivit dispozițiilor
art. 2 alin. (1) lit. g);
h) elaborează ghidurile solicitantului corespunzătoare
apelurilor pentru depunerea cererilor de finanțare;
i) urmărește dezvoltarea parteneriatelor în procesul de
programare și în fazele de implementare a POP, în conformitate
cu prevederile art. 8 din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al
Consiliului;
j) asigură constituirea și organizarea Comitetului de
monitorizare pentru POP, în conformitate cu prevederile art. 63
și 64 din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului;
k) elaborează criteriile de evaluare și selecție a proiectelor
pentru POP și supune aprobării Comitetului de monitorizare
pentru POP criteriile de evaluare și selecție;
l) asigură monitorizarea implementării POP și prezintă
Comitetului de monitorizare pentru POP progresul în atingerea
obiectivelor specifice ale acestuia, precum și a țintelor stabilite
pentru fiecare axă prioritară, în conformitate cu prevederile
art. 65 din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului;
m) elaborează Raportul anual de implementare, precum și
Raportul final de implementare pentru POP, în conformitate cu
prevederile art. 67 din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al
Consiliului, și le supune aprobării Comitetului de monitorizare
pentru POP și ulterior consultării Autorității de certificare;
n) participă la reuniunile anuale cu Comisia Europeană
pentru examinarea progresului implementării POP, în
conformitate cu prevederile art. 69 din Regulamentul (CE)
nr. 1.198/2006 al Consiliului, informează Comitetul de
monitorizare pentru POP cu privire la observațiile Comisiei
Europene și colaborează cu Autoritatea de certificare pentru
întreprinderea acțiunilor necesare în soluționarea observațiilor;
o) furnizează, în limita competențelor, informațiile necesare
Autorității de certificare pentru îndeplinirea de către aceasta a
atribuțiilor prevăzute la art. 60 din Regulamentul (CE)
nr. 1.198/2006 al Consiliului;
p) pune la dispoziția Comisiei Europene, la cerere, lista
operațiunilor încheiate care fac obiectul închiderii parțiale, în
conformitate cu prevederile art. 85 alin. (1) din Regulamentul
(CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului;
q) asigură prevenirea neregulilor, identifică neregulile,
constată creanțele bugetare și asigură recuperarea sumelor
rezultate din nereguli, în limita competențelor;
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r) transmite Autorității de certificare rapoarte privind
neregulile identificate și sumele plătite necuvenit, precum și
rapoarte privind recuperarea sumelor plătite necuvenit, a celor
neutilizate și a celor rezultate din nereguli;
s) elaborează, cu sprijinul celorlalte structuri implicate,
descrierea sistemelor de management și control pentru POP;
t) elaborează și implementează Planul multianual de
evaluare și se asigură că acesta este utilizat ca instrument
strategic și de management pe parcursul implementării POP;
u) informează Comitetul de monitorizare pentru POP asupra
rezultatelor evaluărilor ex ante, intermediare și ex post și asupra
modalităților propuse pentru implementarea acestora, în
conformitate cu dispozițiile art. 48, 49 și 50 din Regulamentul
(CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului;
v) elaborează și implementează Planul de comunicare
pentru POP;
w) asigură îndeplinirea obligațiilor legate de informare și
publicitate, în conformitate cu prevederile cap. V din
Regulamentul (CE) nr. 498/2007 al Comisiei din 26 martie 2007
de stabilire a unor norme detaliate pentru punerea în aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului privind Fondul
European pentru Pescuit;
x) asigură înregistrarea și actualizarea cu celeritate a
informațiilor în sistemul informatic specific, fiind responsabilă de
acuratețea, integritatea și nivelul de completare a datelor privind
POP;
y) încheie contracte de finanțare cu beneficiarii proiectelor
aprobate, prin care se asigură de respectarea condițiilor
specifice referitoare la implementarea proiectului, în
conformitate cu regulamentele comunitare aplicabile și cu
legislația națională în vigoare;
z) elaborează decizii/ordine de finanțare, prin care se
stabilesc obligațiile autorității de management și ale
beneficiarului;
aa) elaborează documentele necesare în vederea
fundamentării programării bugetare a surselor reprezentând
fonduri externe nerambursabile primite din FEP, precum și a
celor alocate de bugetul de stat pentru prefinanțare, cofinanțare
și finanțare a cheltuielilor neeligibile;
bb) autorizează plățile, elaborează și transmite Autorității de
certificare cereri de rambursare și/sau declarații de cheltuieli
validate și efectuează plățile către beneficiar, după caz, în urma
verificărilor efectuate, în conformitate cu prevederile art. 59 din
Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului și ale art. 39 din
Regulamentul (CE) nr. 498/2007 al Comisiei;
cc) elaborează și transmite Autorității de certificare previziuni
realiste pentru contractările și plățile aferente POP, în vederea
respectării de către Autoritatea de certificare a prevederilor art. 75
alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului;
dd) verifică și avizează proiectele legislative inițiate de alte
structuri implicate în gestionarea FEP la nivel național și care ar
putea afecta direct sau indirect implementarea POP;
ee) inițiază și promovează propuneri legislative în vederea
îmbunătățirii condițiilor de implementare a POP;
ff) încheie protocoale interinstituționale cu Autoritatea de
certificare și cu Autoritatea de audit, în vederea asigurării și
transmiterii informațiilor necesare privind procedurile și
verificările efectuate în raport cu cheltuielile;
gg) elaborează contracte de finanțare, prin care se stabilesc
obligațiile autorității de management și ale beneficiarilor;
hh) emite instrucțiuni și decizii în baza și în executarea
ordinelor și instrucțiunilor ministrului agriculturii, pădurilor și
dezvoltării rurale, precum și a altor prevederi legale;
ii) asigură funcționarea unui sistem informatizat de
înregistrare și stocare a înregistrărilor contabile, necesare pentru
gestiunea financiară, monitorizarea, verificarea, auditarea și
evaluarea fiecărei operațiuni/fiecărui proiect din cadrul POP;
jj) se asigură că fiecare beneficiar dispune de un sistem
contabil separat pentru toate activitățile din cadrul
operațiunii/proiectului, conform legislației din domeniu;
kk) se asigură de disponibilitatea documentelor referitoare la
cheltuieli și audit, în conformitate cu art. 87 din Regulamentul
(CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului.”
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6. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 11. — Numărul maxim de posturi în aparatul propriu al
Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale este de
665, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului
ministrului.”
7. Anexele nr. 1 și 2 se modifică și se înlocuiesc cu
anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. II. — Hotărârea Guvernului nr. 442/2009 privind
stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor
cofinanțate din Fondul European pentru Pescuit prin Programul
Operațional pentru Pescuit 2007—2013, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 14 mai 2009, se
modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 1, alineatul (3) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(3) Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, prin
Direcția generală pescuit — Autoritatea de management pentru
POP (AM POP), în calitate de Autoritate de management pentru
POP, asigură îndeplinirea obligațiilor ce decurg din funcțiile
prevăzute la art. 59 din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al
Consiliului din 27 iulie 2006 privind Fondul European pentru
Pescuit și la art. 39 din Regulamentul (CE) nr. 498/2007 al
Comisiei din 26 martie 2007 de stabilire a unor norme detaliate
pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE)
nr. 1.198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru
Pescuit.”
2. La articolul 2 alineatul (2), litera b) se modifică și va
avea următorul cuprins:
„b) Ghidul solicitantului — un document elaborat de AM POP
în conformitate cu prevederile art. 167 din Regulamentul (CE,
Euratom) nr. 2.342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de
stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, Euratom)
nr. 1.605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar
aplicabil bugetului general al Comunităților Europene, cu
modificările ulterioare, prin care se precizează: obiectivele
urmărite; criteriile de eligibilitate, selecție și atribuire prevăzute
la art. 114 și 115 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1.605/2002
al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar
aplicabil bugetului general al Comunităților Europene, cu
modificările ulterioare, și documentele justificative relevante;
modalitățile de finanțare comunitară și modalitățile și data-limită
pentru depunerea propunerilor și data posibilă de demarare a
acțiunilor, precum și data de încheiere a procedurii de atribuire.
Ghidul solicitantului se publică pe site-ul AM POP și pe suport
hârtie, pentru a se asigura o publicitate pe scară cât mai largă
în rândul potențialilor beneficiari.”
3. La articolul 2 alineatul (2), literele c), e) și g) se
modifică și vor avea următorul cuprins:
„c) contract de finanțare — documentul juridic încheiat între
AM POP și solicitantul de finanțare, prin care se acordă acestuia
din urmă asistența financiară nerambursabilă aferentă unei
operațiuni în scopul atingerii obiectivelor axei prioritare din POP
și care stabilește obiectul sprijinului, drepturile și obligațiile
părților, durata de execuție, valoarea, plata, precum și alte
dispoziții și condiții specifice;
..................................................................................................
e) proiect/operațiune eligibil/eligibilă — proiectul/operațiunea
care îndeplinește condițiile minime prevăzute în Regulamentul
CE nr. 1.198/2006 al Consiliului și care poate fi
selectat/selectată, conform criteriilor aprobate de Comitetul de
monitorizare pentru POP, pentru a primi asistența financiară
nerambursabilă din POP;
.................................................................................................
g) cheltuielile eligibile — cheltuielile realizate de către
beneficiar aferente proiectului/operațiunii eligibil/eligibile
prevăzut/prevăzute la lit. e), care pot fi finanțate atât din FEP, în
limita ratei de cofinanțare conform reglementărilor comunitare,
cât și din bugetul de stat și/sau contribuția proprie a
beneficiarului, conform reglementărilor legale comunitare și
naționale în vigoare;”.
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4. La articolul 2 alineatul (2), după litera h) se introduc
două noi litere, literele i) și j), cu următorul cuprins:
„i) ordinul de finanțare — actul unilateral care se elaborează
în cazul acordării de prime pentru atingerea obiectivelor aferente
unor măsuri specifice din POP;
j) cheltuieli generale de administrație — cheltuielile efectuate
pentru funcționarea de ansamblu a beneficiarului și care nu pot
fi atribuite direct unei anumite activități din cadrul
proiectului/operațiunii. Lista tipurilor de cheltuieli cuprinse în
această categorie se elaborează de AM POP și se aprobă prin
ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
potrivit prevederilor art. 31.”
5. La articolul 4, alineatele (1) și (2) se modifică și vor
avea următorul cuprins:
„Art. 4. — (1) Prin excepție de la prevederile art. 3 lit. a) și în
conformitate cu prevederile art. 55 alin. (2) lit. c) din
Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului, contribuția în
natură poate fi considerată cheltuială eligibilă în conformitate cu
prevederile art. 3 lit. b)—d) dacă îndeplinește și următoarele
condiții specifice:
a) contribuția constă în terenuri, clădiri, echipamente,
materiale, activitate profesională sau prestații voluntare;
b) obiectul contribuției în natură sub formele prevăzute la
lit. a) nu trebuie să fi fost achiziționat prin intermediul unor
finanțări comunitare nerambursabile;
c) în cazul terenului, clădirilor și echipamentelor, valoarea
este certificată de un evaluator autorizat;
d) în cazul clădirilor și echipamentelor, acestea trebuie să
facă parte integrantă și inseparabilă din rezultatul operațiunii;
e) în cazul terenurilor și clădirilor, acestea trebuie să fie libere
de orice sarcini sau interdicții și să nu facă obiectul unor litigii
aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești;
f) cheltuielile nu au fost realizate prin măsuri de inginerie
financiară;
g) în cazul prestației voluntare, valoarea muncii este
determinată luându-se în considerare timpul destinat și valoarea
salariului mediu pe oră sau pe zi pentru munca prestată.
(2) În cazul contribuțiilor în natură, cofinanțarea FEP nu
depășește cheltuielile eligibile totale, excluzând valoarea
acestor contribuții.”
6. La articolul 5, partea introductivă se modifică și va
avea următorul cuprins:
„Art. 5. — Prin excepție de la prevederile art. 3 lit. a),
amortizarea este cheltuială eligibilă dacă respectă prevederile
art. 3 lit. b)—d) și îndeplinește următoarele condiții specifice:”.
7. Articolul 6 se abrogă.
8. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 7. — Costul achiziției de teren viran este eligibil dacă
sunt îndeplinite prevederile art. 3 și următoarele condiții
specifice:
a) trebuie să existe o legătură directă între achiziționarea de
terenuri și obiectivele operațiunii/proiectului cofinanțate/
cofinanțat;
b) se certifică de către un evaluator independent autorizat că
prețul/costul de achiziție al terenului nu depășește valoarea de
piață;
c) partea din suma totală a cheltuielilor legate de
operațiune/proiect, reprezentată de achiziționarea terenului, nu
trebuie să depășească 10% din valoarea totală a cheltuielilor
eligibile aferente operațiunii.”
9. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 71,
cu următorul cuprins:
„Art. 71. — Pentru operațiunile/proiectele de conservare a
mediului cheltuielile sunt eligibile dacă sunt îndeplinite toate
condițiile enumerate mai jos:
a) achiziția să fie în legătură directă cu obiectivele
operațiunii/proiectului;
b) terenul să fie afectat destinației prevăzute pentru o
perioadă determinată, conform deciziei/contractului de finanțare;
c) destinația terenului să fie neagricolă, cu excepția cazurilor
justificate în mod corespunzător și aprobate de AM POP.”

10. La articolul 8, litera d) se abrogă.
11. La articolul 11, după alineatul (1) se introduce un nou
alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
„(2) În cazul subcontractării operațiunilor de furnizare de
bunuri, lucrări sau servicii, beneficiarul răspunde în integralitate
de respectarea prevederilor contractuale și este obligat să
furnizeze AM POP toate informațiile legate de subcontractori,
conform cerințelor AM POP. Subcontractarea totală a achiziției
nu este permisă pentru operațiunile/proiectele eligibile.”
12. La articolul 13, după alineatul (2) se introduce un nou
alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
„(3) Costurile garanțiilor bancare sunt eligibile în situația în
care garanțiile sunt necesare conform legislației interne sau
comunitare.”
13. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 16. — Cheltuielile privind plata salariilor, remunerațiilor
și stimulentelor pentru personalul având atribuții în
implementarea operațiunii/proiectului, efectuate de beneficiar în
cadrul și exclusiv pe durata implementării proiectului/operațiunii,
constituie cheltuieli eligibile dacă acestea sunt în mod real și
definitiv suportate de către beneficiar. Aceste cheltuieli se
decontează conform contractului de muncă sau proporțional cu
procentul prevăzut în fișa postului și în fișa de pontaj.”
14. La articolul 17, alineatul (2) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(2) Cheltuielile privind chiria și cele care vizează dezvoltarea
capacității administrative în vederea gestionării POP, inclusiv
cheltuielile cu remunerația funcționarilor publici sau a
personalului contractual cu normă întreagă ori parțială de lucru,
având atribuții în gestionarea POP, cheltuielile cu
instruirea/formarea personalului structurilor implicate în
gestionarea POP și cheltuielile aferente schimburilor de
experiență sunt eligibile.”
15. Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 19. — Pentru beneficiarii măsurilor derulate din POP se
aplică următoarele restricții de finanțare:
a) debitorii pentru FEP, până la achitarea integrală a datoriei
față de AM POP, inclusiv a majorărilor de întârziere;
b) beneficiarii POP care se află în situații litigioase cu AM
POP, până la soluționarea definitivă a litigiului.”
16. Articolul 20 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 20. — În cazul proiectelor/operațiunilor care necesită
acord de mediu și studiu de impact de mediu, selecția
proiectelor/operațiunilor se va efectua fără obligativitatea
prezentării acestor documente. Prezentarea lor este obligatorie
după notificarea beneficiarului privind selectarea de către
AM POP a proiectului/operațiunii și înainte de încheierea
contractului de finanțare, fără însă ca între momentul notificării
și cel al semnării contractului să se scurgă o perioadă de timp
mai mare de 6 luni.”
17. Articolul 21 se abrogă.
18. Articolul 22 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 22. — Costul de achiziție al activelor corporale și
necorporale este eligibil dacă sunt îndeplinite prevederile art. 3
și următoarele condiții specifice:
a) activele corporale și necorporale sunt considerate active
amortizabile;
b) activele corporale și necorporale sunt achiziționate în
condiții de piață;
c) activele corporale și necorporale sunt incluse în categoria
activelor proprii ale beneficiarului;
d) activele corporale sunt utilizate în exclusivitate în locația
care a beneficiat de finanțare nerambursabilă pentru minimum
5 ani, termen calculat de la data semnării contractului de
finanțare;
e) activele corporale nu suferă modificări substanțiale care să
afecteze natura sau condițiile de implementare ori care să
ofere/acorde avantaj necuvenit unui operator public sau privat în
termen de 5 ani, termen calculat de la data semnării contractului
de finanțare.”
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19. Articolul 23 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 23. — Proiectul/operațiunea eligibil/eligibilă nu poate
avea scopul sau efectul de a produce profit beneficiarului, în
conformitate cu prevederile art. 109 din Regulamentul (CE,
Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului.”
20. La articolul 25, litera a) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„a) taxa pe valoarea adăugată;”.
21. La articolul 25, litera e) se abrogă.
22. La articolul 25, după litera i) se introduc două noi
litere, literele j) și k), cu următorul cuprins:
„j) achiziționarea de terenuri pentru o sumă care depășește
10% din cheltuielile eligibile totale pentru operațiunea în cauză;
k) achiziționarea de locuințe.”
23. La articolul 26, alineatul (3) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(3) Beneficiarul nu are dreptul să constituie garanții sau
ipoteci asupra investiției ce face obiectul contractului de
finanțare, care să devină executorii mai devreme de împlinirea
a 5 ani de la data semnării contractului de finanțare.”
24. La articolul 27, alineatele (3) și (4) se modifică și vor
avea următorul cuprins:
„(3) Se pot angaja cheltuieli prin decizia/ordinul/contractul de
finanțare numai în limita sumelor stabilite pentru fiecare măsură
de AM POP.
(4) Încheierea contractelor de finanțare sau emiterea
deciziei/ordinului de finanțare se poate face începând cu data
aprobării POP prin decizie a Comisiei Europene.”
25. La articolul 28, alineatul (2) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(2) Beneficiarii POP trebuie să furnizeze toate datele
solicitate de instituțiile implicate, atât în perioada de
implementare a proiectelor, cât și ulterior finalizării acestora
până la închiderea oficială a POP.”
26. La articolul 31, alineatele (1) și (3) se modifică și vor
avea următorul cuprins:
„Art. 31. — (1) În conformitate cu prevederile prezentei
hotărâri, AM POP stabilește liste cu cheltuielile eligibile, având
în vedere conținutul POP și prevederile Regulamentului (CE)
nr. 1.198/2006 al Consiliului și ale Regulamentului (CE)
nr. 498/2007 al Comisiei din 26 martie 2007 de stabilire a unor
norme detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului
(CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului privind Fondul European
pentru Pescuit.
................................................................................................
(3) În vederea verificării eligibilității cheltuielilor efectuate
pentru realizarea unei operațiuni, AM POP stabilește proceduri
specifice.”
Art. III. — Hotărârea Guvernului nr. 1.194/2008 privind
organizarea, structura și funcționarea Agenției Naționale pentru
Pescuit și Acvacultură, publicată în Monitorul Oficial al
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României, Partea I, nr. 683 din 6 octombrie 2008, cu modificările
și completările ulterioare, se modifică și se completează după
cum urmează:
1. La articolul 2, alineatele (2) și (3) se modifică și vor
avea următorul cuprins:
„(2) În activitatea de conducere a Agenției, președinteledirector general este ajutat de un vicepreședinte-director
general adjunct, funcționar public numit în condițiile Legii
nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, care răspunde de
politica comună în domeniul pescuitului.
(3) Președintele și vicepreședintele sunt numiți prin ordin al
ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale.”
2. La articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Art. 3. — (1) Numărul maxim de posturi al Agenției este de
155, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat și în
prevederile bugetare aprobate Ministerului Agriculturii, Pădurilor
și Dezvoltării Rurale.”
3. Articolul 41 se abrogă.
4. Anexa nr. 1 „Structura organizatorică a Agenției
Naționale pentru Pescuit și Acvacultură” se modifică și se
înlocuiește cu anexa nr. 3, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. IV. — Direcția generală pescuit — Autoritatea de
management pentru Programul operațional pentru pescuit
(POP) din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării
Rurale este condusă de un director general, ajutat de un director
general adjunct, funcționari publici numiți în condițiile Legii
nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată,
cu modificările și completările ulterioare.
Art. V. — (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri,
Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale preia,
pentru Direcția generală pescuit — Autoritatea de management
pentru POP, un număr de 60 de posturi de la Agenția Națională
pentru Pescuit și Acvacultură.
(2) Posturile prevăzute la alin. (1) se preiau pe bază de
protocol de predare-preluare încheiat între părțile interesate, în
termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri,
iar personalul aferent posturilor preluate se consideră transferat
în interesul serviciului.
(3) Funcționarii publici din compartimentele regionale POP
prevăzuți la alin. (2) își vor desfășura activitatea în spațiile pe
care le ocupă în prezent, cu dotarea aferentă existentă, în cadrul
filialelor regionale ale Agenției Naționale pentru Pescuit și
Acvacultură.
Art. VI. — Reorganizarea, încadrarea în numărul de posturi
și în noua structură a Ministerului Agriculturii, Pădurilor și
Dezvoltării Rurale se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii,
pădurilor și dezvoltării rurale în termen de 30 de zile de la data
intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
p. Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, interimar,
Nicolae Giugea,
secretar de stat
p. Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, interimar,
Mihai Constantin Șeitan,
secretar de stat
Șeful Departamentului pentru Afaceri Europene,
Bogdan Mănoiu
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea
București, 11 noiembrie 2009.
Nr. 1.347.

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 1*)
(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 8/2009)
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ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 8/2009)

Structurile care funcționează în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor
și Dezvoltării Rurale
Nr.
crt.

Denumirea structurii

I.
1.

Instituții publice finanțate integral din bugetul de stat
Direcțiile pentru agricultură și dezvoltare rurală — servicii publice deconcentrate

2.

Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu”,
inclusiv oficiile județene pentru ameliorare și reproducție în zootehnie

3.

Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară

4.

Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava

5.

Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide din Plante și Produse Vegetale

6.

Inspectoratele teritoriale de regim silvic și de vânătoare

7.

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură

8.

Centrul de Formare și Inovație pentru Dezvoltare în Carpați

9.

Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură

10.

Oficiul Național al Produselor Tradiționale și Ecologice Românești

11.

Agenția Națională a Zonei Montane

12.

II.

Administrația sistemului național antigrindină și de creștere a precipitațiilor
NOTĂ:
Numărul maxim de posturi finanțate de la bugetul de stat pentru instituțiile prevăzute la cap. I
este de 10.626.
Instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat

1.

Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit

2.

Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor

3.

Inspectoratele teritoriale pentru calitatea semințelor și a materialului săditor — servicii publice
deconcentrate

4.

Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor

5.

Laboratorul Central pentru Controlul Calității și Igienei Vinului Valea Călugărească

6.

Laboratorul Regional pentru Controlul Calității și Igienei Vinului Blaj

7.

Laboratorul Regional pentru Controlul Calității și Igienei Vinului Odobești

8.

Oficiul Național al Viei și Vinului

9.

Agenția Națională de Consultanță Agricolă, inclusiv oficiile/centrele județene și locale de
consultanță agricolă din subordinea acesteia

10.

Autoritatea Hipică Națională
NOTĂ:
Numărul maxim de posturi pentru instituțiile prevăzute la cap. II este de 3.442.

III.

Alte structuri finanțate din venituri proprii

1.

Agenția Domeniilor Statului

2.

Institutul de Bioresurse Alimentare

3.

Oficiul Național al Denumirilor de Origine pentru Vinuri și Alte Produse Vitivinicole

4.

6.

Oficiile de studii pedologice și agrochimice județene din subordinea direcțiilor pentru agricultură
și dezvoltare rurală județene
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului —
ICPA București
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură, Ștefănești —
Argeș

IV.

Structuri cu finanțare externă și de la bugetul de stat

5.

Unități de management al proiectului (UMP)

15

16

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 789/19.XI.2009
ANEXA Nr. 3
(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.194/2008)

S T R U C T U R A O R G A N I Z AT O R I C Ă

a Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură
Total = 155 posturi, inclusiv posturile din filialele regionale

PREȘEDINTE

Vicepreședinte

Direcția
de inspecție
și control

Direcția
de acvacultură
și administrare
resurse acvatice vii

Direcția
maritimă

10 filiale regionale
fără personalitate
juridică
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