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DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

D E C I Z I A Nr. 471
din 20 aprilie 2010

referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 alin. 3
din Codul de procedură civilă
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Petre Lăzăroiu
Ion Predescu
Tudorel Toader
Puskás Valentin Zoltán
Augustin Zegrean
Simona Ricu
Fabian Niculae

— președinte
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— procuror
— magistrat-asistent

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate
a dispozițiilor art. 581 alin. 3 din Codul de procedură civilă,
excepție ridicată de Adalbert Gabriel Gazdovici în Dosarul
nr. 823/238/2009 al Judecătoriei Gurahonț.
La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care
procedura de citare a fost legal îndeplinită.
Cauza este în stare de judecată.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excepției de neconstituționalitate.
C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele:
Prin Încheierea din 6 octombrie 2009, pronunțată în Dosarul
nr. 823/238/2009, Judecătoria Gurahonț a sesizat Curtea
Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a
prevederilor art. 581 alin. 3 din Codul de procedură civilă.
Excepția a fost ridicată de Adalbert Gabriel Gazdovici într-un
dosar având ca obiect o cerere de ordonanță președințială.
În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul
arată că art. 11 din Constituție stabilește obligația statului român
de a îndeplini întocmai și cu bună-credință obligațiile ce îi revin
din tratatele la care este parte, precum și faptul că tratatele
ratificate de Parlament fac parte din dreptul intern. Integrarea
normelor internaționale în dreptul intern se realizează prin
ratificarea instrumentelor juridice internaționale, operațiune prin
care acestora li se conferă forță obligatorie de către Parlament.
Art. 20 din Constituție stabilește că interpretarea și aplicarea
drepturilor și libertăților cetățenești se face în concordanță cu
prevederile tratatelor internaționale la care România este parte.
Art.6 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a
libertăților fundamentale obligă ca o cauză să fie examinată în
mod echitabil și acest lucru trebuie înțeles în sensul respectării
principiilor fundamentale care guvernează desfășurarea
procesului (principiul contradictorialității și principiul dreptului la
apărare). Prima teză a art. 581 alin. 3 din Codul de procedură
civilă „ordonanța va putea fi dată și fără citarea părților”
contravine principiului contradictorialității și prin aceasta art. 24
alin. (1) din Constituție și art. 6 paragraful 1 din Convenția pentru
apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Simpla
împrejurare că măsura luată de instanță este de principiu
vremelnică nu justifică această încălcare a unui principiu
fundamental al oricărui proces.
Judecătoria Gurahonț consideră că dispozițiile legale
criticate sunt constituționale.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor
două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului
Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra
excepției de neconstituționalitate.
Președinții celor două Camere ale Parlamentului,
Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor
de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de
judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile de lege
criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea
nr. 47/1992, reține următoarele:
Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este
competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție,
ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992,
să soluționeze excepția de neconstituționalitate.
Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie
prevederile art. 581 alin. 3 din Codul de procedură civilă,
prevederi care au următorul conținut: „Ordonanța va putea fi
dată și fără citarea părților și chiar atunci când există judecată
asupra fondului. Judecata se face de urgență și cu precădere.
Pronunțarea se poate amâna cu cel mult 24 de ore, iar
motivarea ordonanței se face în cel mult 48 de ore de la
pronunțare.”
În opinia autorului excepției de neconstituționalitate,
prevederile legale criticate contravin dispozițiilor constituționale
cuprinse în art. 11 privind dreptul internațional și dreptul intern,
art. 20 referitoare la tratatele internaționale privind drepturile
omului și art. 24 alin. (1) privind dreptul la apărare, precum și
art. 6 paragraful 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor
omului și a libertăților fundamentale.
Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea reține
că s-a pronunțat în numeroase cazuri asupra dispozițiilor
art. 581 din Codul de procedură civilă, raportate la prevederile
art. 24 din Constituție și la cele ale art. 6 din Convenția pentru
apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale,
constatând că acestea sunt constituționale. De exemplu, prin
Decizia nr. 426 din 10 mai 2007, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 391 din 11 iunie 2007, s-a reținut că prin
procedura de urgență instituită de art. 581 din Codul de
procedură civilă nu numai că nu se aduce vreo îngrădire
dreptului persoanei la apărarea drepturilor, a libertăților și a
intereselor sale legitime, ci, dimpotrivă, se creează posibilitatea
pentru cel vătămat într-un drept legitim de a se adresa justiției
în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi
prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente și care
nu s-ar putea repara, precum și pentru înlăturarea piedicilor ce
s-ar ivi cu prilejul unei executări. Totodată, posibilitatea atacării
cu recurs a ordonanței președințiale sau a contestării executării
acesteia, posibilitate prevăzută de art. 582 din Codul de
procedură civilă, constituie un argument în plus în favoarea
deplinei respectări a dreptului la apărare.
Neintervenind elemente noi, de natură a determina
schimbarea jurisprudenței Curții, atât soluția, cât și
considerentele cuprinse în această decizie își păstrează
valabilitatea și în prezenta cauză.
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Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1—3,
al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii
D E C I D E:

Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 alin. 3 din Codul de procedură civilă,
excepție ridicată de Adalbert Gabriel Gazdovici în Dosarul nr. 823/238/2009 al Judecătoriei Gurahonț.
Definitivă și general obligatorie.
Pronunțată în ședința publică din data de 20 aprilie 2010.
PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Fabian Niculae

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

D E C I Z I A Nr. 472
din 20 aprilie 2010

referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 34 alin. 1
din Codul de procedură civilă
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Petre Lăzăroiu
Ion Predescu
Tudorel Toader
Puskás Valentin Zoltán
Augustin Zegrean
Simona Ricu
Fabian Niculae

— președinte
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— procuror
— magistrat-asistent

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate
a dispozițiilor art. 34 alin. 1 din Codul de procedură civilă,
excepție ridicată de Marian Alexandru Rădulescu în Dosarul
nr. 438/85/2009 al Curții de Apel Alba Iulia — Secția pentru
cauze cu minori și de familie.
La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care
procedura de citare a fost legal îndeplinită.
Cauza este în stare de judecată.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excepției de neconstituționalitate.
C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele:
Prin Încheierea din 29 septembrie 2009, pronunțată în
Dosarul nr. 438/85/2009, Curtea de Apel Alba Iulia — Secția
pentru cauze cu minori și de familie a sesizat Curtea
Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a
prevederilor art. 34 alin. 1 din Codul de procedură civilă.
Excepția a fost ridicată de Marian Alexandru Rădulescu într-un
dosar având ca obiect partajul de bunuri comune.
În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul
arată că prin Decizia civilă nr. 123/2009, pronunțată de
Tribunalul Sibiu — Secția civilă în Dosarul nr. 438/85/2009, i-a
fost îngrădit accesul liber la justiție și soluționarea cauzei într-un
termen rezonabil, precum și dreptul constituțional privind

folosirea căilor de atac consacrate conform prevederilor art. 21
alin. (1), (2) și (3) din Constituție, coroborate cu prevederile
art. 133 pct. 7 din Legea fundamentală.
Curtea de Apel Alba Iulia — Secția pentru cauze cu
minori și de familie consideră că dispozițiile legale criticate
sunt constituționale.
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor
două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului
Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra
excepției de neconstituționalitate.
Președinții celor două Camere ale Parlamentului,
Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor
de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de
judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile de lege
criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea
nr. 47/1992, reține următoarele:
Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este
competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție,
ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992,
să soluționeze excepția de neconstituționalitate.
Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie
prevederile art. 34 alin. 1 din Codul de procedură civilă,
prevederi care au următorul conținut: „Încheierea prin care s-a
încuviințat sau respins abținerea, ca și aceea prin care s-a
încuviințat recuzarea, nu este supusă la nicio cale de atac.”
În opinia autorului excepției de neconstituționalitate,
prevederile legale criticate contravin dispozițiilor constituționale
cuprinse în art. 21 alin. (1), (2) și (3) privind liberul acces la
justiție, art. 129 privind folosirea căilor de atac și art. 133 alin. 7
privind hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii.
Examinând excepția de neconstituționalitate, astfel cum a
fost formulată, Curtea constată că susținerile autorului excepției
nu constituie o veritabilă critică de neconstituționalitate a
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dispozițiilor legale, acesta mărginindu-se doar la a afirma că
printr-o decizie a Tribunalului Sibiu i-a fost îngrădit accesul liber
la justiție și soluționarea cauzei într-un termen rezonabil. O astfel

de abordare este contrară prevederilor art. 10 alin. (2) din Legea
nr. 47/1992, republicată, potrivit cărora „sesizarea trebuie făcută
în formă scrisă și motivată”.

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1—3,
al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii
D E C I D E:

Respinge, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 34 alin. 1 din Codul de procedură civilă,
excepție ridicată de Marian Alexandru Rădulescu în Dosarul nr. 438/85/2009 al Curții de Apel Alba Iulia — Secția pentru cauze cu
minori și de familie.
Definitivă și general obligatorie.
Pronunțată în ședința publică din data de 20 aprilie 2010.
PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Fabian Niculae

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

D E C I Z I A Nr. 582
din 4 mai 2010

referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 55 alin. 1
din Codul familiei
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Petre Lăzăroiu
Ion Predescu
Tudorel Toader
Puskás Valentin Zoltán
Augustin Zegrean
Antonia Constantin
Ingrid Alina Tudora

— președinte
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— procuror
— magistrat-asistent

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate
a prevederilor art. 55 alin. 1 din Codul familiei, excepție ridicată,
din oficiu, de către Tribunalul Galați — Secția civilă în Dosarul
nr. 11.817/233/2008 al acestei instanțe.
La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de
citare a fost legal îndeplinită.
Cauza se află în stare de judecată.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată.
În acest sens, arată că instituirea unui termen înlăuntrul căruia
să se poată introduce acțiunea în tăgada paternității constituie
opțiunea legiuitorului, pentru a limita la o perioadă cât mai scurtă
de timp incertitudinea cu privire la stabilirea filiației față de tată.
C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată
următoarele:
Prin Încheierea din 13 aprilie 2009, pronunțată în Dosarul
nr. 11.817/233/2008, Tribunalul Galați — Secția civilă a

sesizat Curtea Constituțională cu excepția de
neconstituționalitate a prevederilor art. 55 alin. 1 din Codul
familiei, excepție ridicată, din oficiu, de către instanța de
judecată, într-o cauză civilă având ca obiect „tăgadă
paternitate”.
În motivarea excepției de neconstituționalitate
Tribunalul Galați — Secția civilă susține că textul de lege
criticat este neconstituțional în ceea ce privește momentul de la
care se calculează termenul de prescripție pentru soțul mamei.
Astfel, arată că, deși principiul enunțat în literatura juridică este
acela conform căruia acțiunile având ca obiect drepturi
personale nepatrimoniale sunt, de regulă, imprescriptibile, legea
a prevăzut, în cazul acțiunii în tăgada paternității, un termen de
prescripție scurt, datorită necesității sociale de a clarifica statutul
civil al persoanelor, statut care trebuie să reflecte realitatea.
Instanța reține că momentul de la care curge termenul de 3 ani
este de natură să atragă încălcarea art. 8 din Convenția pentru
apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, pentru
că aduce atingere respectului față de viața de familie, realitatea
socială și biologică fiind înlăturată de o prezumție legală. În
speță, suspiciunile reclamantului că nu este tatăl copilului au
apărut după soluționarea divorțului și, respectiv, după expirarea
termenului de prescripție. În concluzie, instanța apreciază că
existența unui termen înlăuntrul căruia să se poată introduce
acțiunea în tăgada paternității este necesară, dar momentul de
la care curge termenul este greșit. Astfel, pentru a avea minime
garanții procesuale și a beneficia de acces la justiție, termenul
de 3 ani ar trebui calculat nu de la momentul când soțul mamei
ia cunoștință de nașterea minorului, ci de la data când acesta
cunoaște împrejurările ce îl îndreptățesc pe reclamant să creadă
că nu este tatăl copilului.
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Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor
două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului
Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra
excepției de neconstituționalitate.
Avocatul Poporului consideră că prevederile art. 55 alin. 1
din Codul familiei sunt constituționale. În acest sens, arată că
exercitarea unui drept de către titularul său nu poate avea loc
decât într-un anumit cadru, prestabilit de legiuitor, cu
respectarea anumitor exigențe, cărora li se subsumează și
instituirea unor termene, după a căror expirare valorificarea
respectivului drept nu mai este posibilă.
Președinții celor două Camere ale Parlamentului și
Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra
excepției de neconstituționalitate.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor,
concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la
dispozițiile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține
următoarele:
Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este
competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție,
precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea
nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.
Obiectul excepției de neconstituționalitate îl reprezintă
prevederile art. 55 alin. 1 din Codul familiei, potrivit cărora:
„Acțiunea în tăgăduirea paternității se prescrie în termen de
3 ani de la data nașterii copilului. Pentru soțul mamei, termenul
curge de la data la care a luat cunoștință de nașterea copilului.”
Autorul excepției consideră că textul de lege criticat
contravine prevederilor constituționale ale art. 20 raportate la
art. 8 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a
libertăților fundamentale, potrivit căruia,
„1. Orice persoană are dreptul la respectarea vieții sale
private și de familie, a domiciliului său și a corespondenței sale.
2. Nu este admis amestecul unei autorități publice în
exercitarea acestui drept decât în măsura în care acest amestec
este prevăzut de lege și dacă constituie o măsură care, într-o
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societate democratică, este necesară pentru securitatea
națională, siguranța publică, bunăstarea economică a țării,
apărarea ordinii și prevenirea faptelor penale, protejarea
sănătății sau a moralei, ori protejarea drepturilor și libertăților
altora.”
Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea observă
că reglementarea criticată este considerată neconstituțională în
ceea ce privește momentul de la care se calculează termenul de
prescripție pentru soțul mamei.
Față de critica de neconstituționalitate formulată, Curtea
constată că legiuitorul, prin reglementarea adoptată, a avut în
vedere interesul exclusiv al copilului. De altfel, art. 3 alin. 1 din
Convenția cu privire la drepturile copilului, ratificată de România
prin Legea nr. 18/1990, republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 314 din 13 iunie 2001, prevede că „în
toate acțiunile care privesc copiii, întreprinse de instituțiile de
asistență socială publice sau private, de instanțele judecătorești,
autoritățile administrative sau de organele legislative, interesele
copilului vor prevala”.
În ceea ce privește obstrucționarea accesului liber la justiție,
Curtea a reținut, în jurisprudența sa, că liberul acces la justiție
semnifică faptul că orice persoană se poate adresa instanțelor
judecătorești pentru apărarea drepturilor, a libertăților sau a
intereselor sale legitime, iar nu faptul că acest drept nu poate fi
supus niciunei condiționări. Mai mult, exercitarea unui drept de
către titularul său nu poate avea loc decât cu respectarea
cadrului legal stabilit de legiuitor, care, potrivit art. 126 alin. (2)
din Constituție, are legitimarea constituțională de a stabili
procedura de judecată. Aceasta implică și reglementarea unor
termene, după a căror expirare valorificarea dreptului nu mai
este posibilă. De altfel, acest termen a fost, în reglementarea
inițială, de 6 luni, iar prin modificarea legii termenul special de
prescripție a fost stabilit la 3 ani, având tocmai în vedere
posibilitatea ca soțul mamei copilului să ia la cunoștință de
nașterea acestuia într-un termen relativ acceptabil.

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1—3,
al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii
D E C I D E:

Respinge excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 55 alin. 1 din Codul familiei, excepție ridicată, din oficiu,
de către Tribunalul Galați — Secția civilă în Dosarul nr. 11.817/233/2008 al acestei instanțe.
Definitivă și general obligatorie.
Pronunțată în ședința publică din data de 4 mai 2010.
PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Ingrid Alina Tudora
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HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002
privind atestarea domeniului public al județului Ilfov, precum și al orașelor și comunelor
din județul Ilfov
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea
publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I. — Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea
domeniului public al județului Ilfov, precum și al orașelor și
comunelor din județul Ilfov, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 682 și 682 bis din 16 septembrie 2002,
cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se
completează după cum urmează:
1. La anexa nr. 8 „Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Brănești”:
a) la secțiunea I a „Bunuri imobile”, se abrogă pozițiile
nr. 13—22 și 35, iar la secțiunea I b „Bunuri imobile”, se abrogă
poziția nr. 5;
b) la secțiunea I a „Bunuri imobile”, „Străzi”, după poziția 61
se introduc douăzeci și opt de noi poziții, pozițiile nr. 62—89,
potrivit anexei nr. 1.
2. La anexa nr. 17 „Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Dascălu” la secțiunea I
„Bunuri mobile”:
a) se modifică următoarele poziții:
— la poziția nr. 28, coloana 2 „Denumirea bunului” va avea
următorul cuprins: „Făgăraș”;
— la poziția nr. 30, coloana 2 „Denumirea bunului” va avea
următorul cuprins: „Carpați”;
— la poziția nr. 39, coloana 2 „Denumirea bunului” va avea
următorul cuprins: „Ciucaș”;
— la poziția nr. 40, coloana 2 „Denumirea bunului” va avea
următorul cuprins: „Oituz”;
— la poziția nr. 41, coloana 2 „Denumirea bunului” va avea
următorul cuprins: „Oituz”;
— la poziția nr. 47, coloana 2 „Denumirea bunului” va avea
următorul cuprins: „Jiului”;
— la poziția nr. 48, coloana 2 „Denumirea bunului” va avea
următorul cuprins: „Oltului”;
— la poziția nr. 58, coloana 2 „Denumirea bunului” va avea
următorul cuprins: „Crișului”;
— la poziția nr. 60, coloana 2 „Denumirea bunului” va avea
următorul cuprins: „Mureș”;

— la poziția nr. 61, coloana 2 „Denumirea bunului” va avea
următorul cuprins: „Mureș”;
— la poziția nr. 67, coloana 2 „Denumirea bunului” va avea
următorul cuprins: „Ialomița”;
— la poziția nr. 70, coloana 2 „Denumirea bunului” va avea
următorul cuprins: „Școlii”;
— la poziția nr. 73, coloana 2 „Denumirea bunului” va avea
următorul cuprins: „Călărași”;
— la poziția nr. 74, coloana 2 „Denumirea bunului” va avea
următorul cuprins: „Sportului”;
— la poziția nr. 78, coloana 2 „Denumirea bunului” va avea
următorul cuprins: „Independenței”;
— la poziția nr. 81, coloana 2 „Denumirea bunului” va avea
următorul cuprins: „Crinului”;
— la poziția nr. 86, coloana 2 „Denumirea bunului” va avea
următorul cuprins: „Crizantemelor”;
— la poziția nr. 100, coloana 2 „Denumirea bunului” va avea
următorul cuprins: „Ialomița”;
— la poziția nr. 102, coloana 2 „Denumirea bunului” va avea
următorul cuprins: „Calea București pentru satul Dascălu și
Cozia pentru satul Gagu”;
— la poziția nr. 103, coloana 2 „Denumirea bunului” va avea
următorul cuprins: „Victoriei”;
b) după poziția 105 se introduc patru noi poziții, pozițiile
nr. 106—109, potrivit anexei nr. 2.
3. La anexa nr. 37 „Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Tunari”, la secțiunea I
„Bunuri imobile” se abrogă pozițiile nr. 120, 126 și 129.
4. La anexa nr. 38 „Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Vidra”, la secțiunea I „Bunuri
imobile (Clădiri și terenuri aferente)”, după poziția 36 se
introduc patru noi poziții, pozițiile nr. 37—40, iar la
secțiunea a II-a „Drumuri”, după poziția 63 se introduce o
nouă poziție, poziția nr. 64, potrivit anexei nr. 3.
Art. II. — Anexele nr. 1—3 fac parte integrantă din prezenta
hotǎrâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul administrației și internelor,
Vasile Blaga
București, 19 mai 2010.
Nr. 489.
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ANEXA Nr. 1

Completări la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Brănești
SATUL BRĂNEȘTI

Elemente de identificare

Anul dobândirii
sau, după caz,
al dării
în folosință

Valoarea
de inventar

Situația juridică actuală

3

4

5

6

Lungime: 600 m
Lățime: 7 m
Suprafața totală: 4.200 mp
Pietruită
Spațiu carosabil: 2.400 mp

2000

75.288 lei

Domeniul public al comunei
Brănești, potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr. 1/2009

Lungime: 600 m
Lățime: 4 m
Suprafața totală: 2.400 mp
Pietruită
Spațiu carosabil: 2.400 mp

2000

75.288 lei

Domeniul public al comunei
Brănești, potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr. 1/2009

1.3.7.

Strada Brazi Lungime: 675 m
Lățime: 4 m
Suprafața totală: 2.700 mp
Pământ
Spațiu carosabil: 2.700 mp

2008

31.779 lei

Domeniul public al comunei
Brănești, potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr. 1/2009

65

1.3.7.

Strada
Tuberozei

Lungime: 240 m
Lățime: 7 m
Suprafața totală: 1.680 mp
Pământ
Spațiu carosabil: 1.200 mp

2008

11.299 lei

Domeniul public al comunei
Brănești, potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr. 1/2009

66

1.3.7.

Strada
Liliacului

Lungime: 320 m
Lățime: 7 m
Suprafața totală: 2.240 mp
Pământ
Spațiu carosabil: 1.600 mp

2008

15.296 lei

Domeniul public al comunei
Brănești, potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr. 1/2009

67

1.3.7.

Strada
Nufărului

Lungime: 320 m
Lățime: 9 m
Suprafața totală: 2.280 mp
Pământ
Spațiu carosabil: 1.600 mp

2008

15.296 lei

Domeniul public al comunei
Brănești, potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr. 1/2009

68

1.3.7.

Strada
Băjenari

Lungime: 850 m
Lățime: 4 m
Suprafața totală: 3.400 mp
Pământ
Spațiu carosabil: 3.400 mp

2000

40.018 lei

Domeniul public al comunei
Brănești, potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr. 1/2009

Nr.
crt.

Codul de
clasificare

Denumirea
bunului

0

1

2

62

1.3.7.

Strada
Câmpului

63

1.3.7.

Strada
Grădinii

64

SATUL PASĂREA

69

1.3.7.

Strada Arad

Lungime: 150 m
Lățime: 6 m
Suprafața totală: 900 mp
Pietruită
Spațiu carosabil: 600 mp

2000

18. 822 lei

Domeniul public al comunei
Brănești, potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr. 1/2009

70

1.3.7.

Strada Intr.
Constanța

Lungime: 150 m
Lățime: 6 m
Suprafața totală: 900 mp
Pietruită
Spațiu carosabil: 600 mp

2000

18.822 lei

Domeniul public al comunei
Brănești, potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr. 1/2009
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0

1

2

71

1.3.7.

Strada Intr.
Brașov

72

1.3.7.

73

3

4

5

6

Lungime: 150 m
Lățime: 8 m
Suprafața totală: 1.200 mp
Pietruită
Spațiu carosabil: 750 mp

2000

18.822 lei

Domeniul public al comunei
Brănești, potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr. 1/2009

Strada
Brașov

Lungime: 550 m
Lățime: 7 m
Suprafața totală: 3.850 mp
Pietruită
Spațiu carosabil: 2.750 mp

2000

69.014 lei

Domeniul public al comunei
Brănești, potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr. 1/2009

1.3.7.

Strada Intr.
Calea
București

Lungime: 200 m
Lățime: 7 m
Suprafața totală: 1.400 mp
Pietruită
Spațiu carosabil: 800 mp

2000

25.096 lei

Domeniul public al comunei
Brănești, potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr. 1/2009

74

1.3.7.

Strada Cluj

Lungime: 200 m
Lățime: 9 m
Suprafața totală: 1.800 mp
Pietruită
Spațiu carosabil: 1.200 mp

2000

25.096 lei

Domeniul public al comunei
Brănești, potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr. 1/2009

75

1.3.7.

Strada
Timișoara

Lungime: 320 m
Lățime: 9 m
Suprafața totală: 2.880 mp
Pietruită
Spațiu carosabil: 1.600 mp

2000

40.153 lei

Domeniul public al comunei
Brănești, potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr. 1/2009

76

1.3.7.

Strada Alba
Iulia

Lungime: 320 m
Lățime: 9 m
Suprafața totală: 2.880 mp
Pietruită
Spațiu carosabil: 1.600 mp

2000

40.153 lei

Domeniul public al comunei
Brănești, potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr. 1/2009

77

1.3.7.

Strada
Calea
București

Lungime: 1.400 m
Lățime: 7 m
Suprafața totală: 9.800 mp
Pietruită
Spațiu carosabil: 7.000 mp

2000

175.672 lei

Domeniul public al comunei
Brănești, potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr. 1/2009

78

1.3.7.

Strada Deva Lungime: 320 m
Lățime: 6 m
Suprafața totală: 1.920 mp
Pământ
Spațiu carosabil: 1.600 mp

2000

15.065 lei

Domeniul public al comunei
Brănești, potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr. 1/2009

79

1.3.7.

Strada
Constanța

Lungime: 300 m
Lățime: 10 m
Suprafața totală: 3.000 mp
Pietruită
Spațiu carosabil: 1.600 mp

2000

37.644 lei

Domeniul public al comunei
Brănești, potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr. 1/2009

80

1.3.7.

Strada
Orăștie

Lungime: 350 m
Lățime: 7 m
Suprafața totală: 2.450 mp
Pietruită parțial
Spațiu carosabil: 1.750 mp

2008

16.478 lei

Domeniul public al comunei
Brănești, potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr. 1/2009

81

1.3.7.

Strada Alex. Lungime: 350 m
Brănișteanu Lățime: 8 m
Suprafața totală: 2.800 mp
Pietruită
Spațiu carosabil: 1.750 mp

2000

43.918 lei

Domeniul public al comunei
Brănești, potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr. 1/2009
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SATUL ISLAZ
0

1

2

82

1.3.7.

Strada
Tineretului

83

1.3.7.

84

3

4

5

Lungime: 500 m
Lățime: 5 m
Suprafața totală: 2.500 mp
Pietruită parțial
Spațiu carosabil: 2.500 mp

2000

62.740 lei

Domeniul public al comunei
Brănești, potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr. 1/2009

Strada Islaz

Lungime: 520 m
Lățime: 5 m
Suprafața totală: 2.600 mp
Pietruită parțial
Spațiu carosabil: 2.600 mp

2000

65.249 lei

Domeniul public al comunei
Brănești, potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr. 1/2009

1.3.7.

Strada
Sudului

Lungime: 525 m
Lățime: 5 m
Suprafața totală: 2.625 mp
Pietruită parțial
Spațiu carosabil: 2.625 mp

2000

65.877 lei

Domeniul public al comunei
Brănești, potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr. 1/2009

85

1.3.7.

Strada
Cerna

Lungime: 320 m
Lățime: 6 m
Suprafața totală: 1.920 mp
Pământ
Spațiu carosabil: 1.600 mp

2008

15.056 lei

Domeniul public al comunei
Brănești, potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr. 1/2009

86

1.3.7.

Strada Timiș Lungime: 320 m
Lățime: 4 m
Suprafața totală: 1.280 mp
Pământ
Spațiu carosabil: 1.280 mp

2008

15.056 lei

Domeniul public al comunei
Brănești, potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr. 1/2009

87

Parcul
Central
Brănești

2008

179.642 lei

Domeniul public al comunei
Brănești, potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr. 1/2009

88

Parc satul
Islaz

2008

90.644 lei

Domeniul public al comunei
Brănești, potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr. 1/2009

89

Parc satul
Pasărea

2008

79.701 lei

Domeniul public al comunei
Brănești, potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr. 1/2009

Str. Slt. Petre Ionel
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ANEXA Nr. 2

Completări la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Dascălu
Secțiunea I
Bunuri imobile
Nr.
crt.

Codul de
clasificare

Denumirea
bunului

0

1

2

Elemente de identificare

Anul dobândirii
sau, după caz,
al dării
în folosință

Valoarea
de inventar

Situația juridică

3

4

5

6

106

De 242/1 — În lungime de 340 m și lățime
Liliacului
de 12 m
Nemodernizat

2009

74.466 lei

Domeniul public al comunei
Dascălu, potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr. 2/2009

107

Teren

2000

32 lei

Domeniul public al comunei
Dascălu, potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr. 1/2009

Suprafață de 7.000 mp din
tarlaua T49, parcela 181/1, cu
următoarele vecinătăți:
— la nord: HC 188
— la sud: DS 1.324
— la est: PS 188
— la vest: DS 511

10
0
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1

108

2

Teren

109

Teren

3

Suprafață de 5.000 mp din
tarlaua T69, parcela 269/22/1,
cu următoarele vecinătăți:
— la nord: PS 269/22
— la sud: PS 269/22/2
— la est: HC 142
— la vest: DE 268
Suprafață de 1.537,62 mp din
tarlaua T63, parcela 228/1, cu
următoarele vecinătăți:
— la nord: PS 228
— la sud: parcela 228/1/37
— la est: DS 1551/1
— la vest: PS 228

4

2000

2000

5

23 lei

99 lei

6

Domeniul public al comunei
Dascălu, potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr. 1/2009

Domeniul public al comunei
Dascălu, potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr. 1/2009

ANEXA Nr. 3

Completări la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Vidra
SECȚIUNEA I — Bunuri imobile (Clădiri și terenuri aferente)
Nr.
crt.

Codul de
clasificare

Denumirea
bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

Valoare
— lei —

Situația juridică

0

1

2

3

4

5

6

37

—

Teren fost
stadion
Crețești

Suprafața = 40.608 mp,
comuna Vidra, satul Crețești,
județul Ilfov

2009

—

Domeniul public al comunei
Vidra, potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr. 9/2009

38

—

Depozitul
Ecologic
neconform
Crețești

Suprafața = 3.954 mp,
comuna Vidra, satul Crețești,
județul Ilfov

2009

—

Domeniul public al comunei
Vidra, potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr. 9/2009

39

—

Teren
Groapa —
Liziera

Suprafața = 449.844 mp,
comuna Vidra, satul Crețești,
județul Ilfov

2009

—

Domeniul public al comunei
Vidra, potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr. 9/2009

40

—

Gospodăria
de apă
Vidra

Suprafața = 9.430 mp,
comuna Vidra, satul Vidra,
județul Ilfov

2009

—

Domeniul public al comunei
Vidra, potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr. 9/2009

4

5

SECȚIUNEA a II-a — Drumuri
0

1

64

1.3.7.1.

2

Drum
vicinal de
exploatare
nr. 325

3

Suprafața = 19.525 mp
Lungime = 2.570 ml
Lățime = 7,6 ml

2009

6

Domeniul public al comunei
Vidra, potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr. 9/2009
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001
privind atestarea domeniului public al județului Vâlcea, precum și al municipiilor,
orașelor și comunelor din județul Vâlcea
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea
publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I. — Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind
atestarea domeniului public al județului Vâlcea, precum și al
municipiilor, orașelor și comunelor din județul Vâlcea, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 281 și 281 bis din
25 aprilie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se
modifică și se completează după cum urmează:
1. La anexa nr. 16 ,,Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Berislăvești”, la secțiunea I
„Bunuri imobile”:
a) se modifică următoarele poziții:
— la poziția nr. 60, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„Drum agricol Cârstănești”;
— la poziția nr. 70, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„Drum agricol Nebuni”;
b) după poziția nr. 166 se introduce o nouă poziție, poziția
nr. 167, conform anexei nr. 1.
2. La anexa nr. 18 ,,Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Budești“, la secțiunea I
„Bunuri imobile” se modifică următoarele poziții:
— la poziția nr. 4, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„Teren aferent Centru Multifuncțional de Servicii Sociale BudeștiRuda”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: „Tehnice:
S = 731,8 mp; Adresa: comuna Budești, satul Ruda; Vecini: N —
moștenitor Costache, S — Prcioaga, E — Dobre, V — DJ”;
— la poziția nr. 159, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„Centru Multifuncțional de Servicii Sociale Budești-Ruda”, iar
coloana 4 va avea următorul cuprins: „Tehnice: fundație beton,
zidărie cărămidă, parter; Descript: Sc = Sd = 113,6 mp,
învelitoare tablă, planșeu lemn; Adresa: comuna Budești, satul
Ruda”.
3. La anexa nr. 38 ,,Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Ionești“, la secțiunea I
„Bunuri imobile”, după poziția nr. 158 se introduc douăzeci
de noi poziții, pozițiile nr. 159—178, conform anexei nr. 2.
4. La anexa nr. 52 ,,Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Nicolae Bălcescu“, la
secțiunea I „Bunuri imobile” se modifică următoarele
poziții:
— la poziția nr. 113, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„Drum de acces la terenuri agricole”;
— la poziția nr. 153, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„Drum de acces la terenuri agricole”;
— la poziția nr. 211, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„Drum de acces la terenuri agricole”;
— la poziția nr. 212, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„Drum de acces la terenuri agricole”;
— la poziția nr. 271, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„Drum de acces la terenuri agricole”;
— la poziția nr. 272, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„Drum de acces la terenuri agricole”;

— la poziția nr. 278, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„Drum de acces la terenuri agricole”.
5. La anexa nr. 61 ,,Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Popești, la secțiunea I
„Bunuri imobile”:
a) se modifică următoarele poziții:
— la poziția nr. 21, coloana 4 va avea următorul cuprins:
„Tehnice: L = 250 m, l = 4,00 – 6,00 m; Descript: pietruit; Adresa:
satul Meieni, comuna Popești”, iar coloana 6 va avea următorul
cuprins: „6.562,5 lei”;
— la poziția nr. 25, coloana 4 va avea următorul cuprins:
„Tehnice: L = 120 m, l = 8,00 m; Descript: pietruit; Adresa: satul
Meieni, comuna Popești”, iar coloana 6 va avea următorul
cuprins: „5.040 lei”;
— la poziția nr. 27, coloana 4 va avea următorul cuprins:
„Tehnice: L = 100 m, l = 6,00 m; Descript: pietruit; Adresa: satul
Meieni, comuna Popești”, iar coloana 6 va avea următorul
cuprins: „3.150 lei”;
— la poziția nr. 30, coloana 4 va avea următorul cuprins:
„Tehnice: L = 700 m, l = 8 m; Descript: pietruit; Adresa: satul
Meieni, comuna Popești”, iar coloana 6 va avea următorul
cuprins: „29.400 lei”;
— la poziția nr. 33, coloana 4 va avea următorul cuprins:
„Tehnice: L = 1.850 m, l = 8 m; Descript: parțial pietruit; Adresa:
satul Meieni, comuna Popești”, iar coloana 6 va avea următorul
cuprins: „77.700 lei”;
— la poziția nr. 40, coloana 4 va avea următorul cuprins:
„Tehnice: L = 650 m, l = 8 m; Descript: pietruit; Adresa: satul
Curtea, comuna Popești”, iar coloana 6 va avea următorul
cuprins: „27.300 lei”;
— la poziția nr. 54, coloana 4 va avea următorul cuprins:
„Tehnice: L = 1.000 m, l = 8 m; Descript: pietruit; Adresa: satul
Dăești, comuna Popești”, iar coloana 6 va avea următorul
cuprins: „42.000 lei”;
— la poziția nr. 64, coloana 4 va avea următorul cuprins:
„Tehnice: L = 250 m, l = 8 m; Descript: pietruit; Adresa: satul
Dăești, comuna Popești”, iar coloana 6 va avea următorul
cuprins: „10.500 lei”;
— la poziția nr. 66, coloana 4 va avea următorul cuprins:
„Tehnice: L = 390 m, l = 8 m; Descript: pietruit; Adresa: satul
Dăești, comuna Popești”, iar coloana 6 va avea următorul
cuprins: „16.380 lei”;
b) după poziția nr. 95 se introduc treizeci și una de noi poziții,
pozițiile nr. 96—126, conform anexei nr. 3.
6. La anexa nr. 70 ,,Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Slătioara”, la secțiunea I
„Bunuri imobile” se modifică următoarele poziții:
— la poziția nr. 53, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„Drum de exploatație agricolă Crânguri”, iar coloana 4 va avea
următorul cuprins: „Tehnice: L = 846 m, l = 6 m, extravilan
607 m; Vecini: face legătura cu DJ 665/A, spre est, drum de
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exploatație agricolă, deservește 460 ha pentru un număr de 180
de persoane; Adresa: satul Milostea, comuna Slătioara”;
— la poziția nr. 69, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„Drum de exploatație agricolă Lăbău”, iar coloana 4 va avea
următorul cuprins: „Tehnice: L = 946 m, l = 4 m, extravilan
453 m; Vecini: pleacă din DJ 665/B către vest prin plantația
Ruget— Pădurea Ciocâltea, deservește 260 ha pentru 120 de
persoane”; Adresa: satul Rugetu, comuna Slătioara”;
— la poziția nr. 74, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„Drum de exploatație agricolă Militaru”, iar coloana 4 va avea
următorul cuprins: „Tehnice: L = 1.016 m din care intravilan =
488 m și extravilan 528 m, l = 6 m; Vecini: pleacă din DJ 665/B
către est, trece râul Cerna până la apa Marița, deservește
480 ha pentru 240 de persoane; Adresa: satul Rugetu, comuna
Slătioara”;
— la poziția nr. 85, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„Drum de exploatație agricolă Sacoți-Coloana”, iar coloana 4 va
avea următorul cuprins: „Tehnice: L = 984 m, din care extravilan
757 m, l = 6 m; Vecini: pleacă din DJ 665/A spre est către Sacoți;
Adresa: comuna Slătioara”;
— la poziția nr. 86, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„Drum de exploatație agricolă Sacoți—Guești”, iar coloana 4 va
avea următorul cuprins: „Tehnice: L = 2.200 m, l = 6 m, extravilan
782 m, deservește 850 ha pentru un număr de 320 de persoane;
Vecini: pleacă din Sacoți spre Guești; Adresa: satul Milostea,
comuna Slătioara”;
—la poziția nr. 87, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„Drum de exploatație agricolă Sacoți—Mogești”; coloana 4 va
avea următorul cuprins: „Tehnice: L = 1.902 m, l = 6 m, extravilan
981 m; Vecini: face legătura dintre Sacoți și Mogești; Adresa:
satul Milostea, comuna Slătioara”.
7. La anexa nr. 74 „Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Stroești”, la secțiunea I
„Bunuri imobile”:
a) se modifică următoarele poziții:
— la poziția nr. 22, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„Drum de exploatație agricolă Peret”, iar coloana 4 va avea
următorul cuprins: „Tehnice: L = 200 m, l = 5 m, extravilan din
pământ; Vecini: pleacă din drumul de exploatație agricolă Sarsani
până la drumul Teiușului; Adresa: satul Dianu, comuna Stroești”;
— la poziția nr. 23, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„Drum de exploatație agricolă Sarsani”, iar coloana 4 va avea
următorul cuprins: „Tehnice: L = 875 m, l = 5 m extravilan din
pământ; Vecini: pleacă din DC 132 până în drumul Peretului;
Adresa: satul Dianu, comuna Stroești”;
— la poziția nr. 24, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„Drum de exploatație agricolă Ursasca”, iar coloana 4 va avea
următorul cuprins: „Tehnice: L = 1.110 m, l = 5 m, extravilan din
pământ; Vecini: pleacă din DJ 676 din satul Stroești, ajunge
până la punctul «Teiuș», intersectându-se cu drumul de
exploatație agricolă Teiușul care se găsește în satul Dianu;
Adresa: satul Stroești, comuna Stroești”;
— la poziția nr. 27, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„Drum de exploatație agricolă Ancuta”, iar coloana 4 va avea
următorul cuprins: „Tehnice: L = 450 m, l = 5 m, extravilan din
pământ; Vecini: pleacă din drumul de exploatație agricolă Sarsani
până la casa Ancutei; Adresa: satul Dianu, comuna Stroești”;

— la poziția nr. 80, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„Drum de exploatație agricolă Valea Bisericii”, iar coloana 4 va
avea următorul cuprins: „Tehnice: L = 2.152 m, l = 5 m, intravilan
de la km 0+000 până la km 0+492, l = 4 m, balast, intravilan de
la km 0+492 până la km 2+152, extravilan cu l = 5 m pământ,
drum de exploatație agricolă; Vecini: pleacă din DJ 676 până la
proprietatea lui Dobrita Nicolae; Adresa: satul Cireșu, comuna
Stroești”;
— la poziția nr. 83, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„Drum de exploatație agricolă Valea Ulmetului”, iar coloana 4 va
avea următorul cuprins: „Tehnice: L = 1.566 m, l = 5 m după cum
urmează: de la km 0+000 la km 0+450 intravilan-balast; de la
km 0+450 la km 1 la 566 extravilan, pământ, drum de
exploatație agricolă; Vecini: pleacă din DJ 676 până la hotar cu
comuna Mateești; Adresa: satul Cireșu, comuna Stroești”;
— la poziția nr. 169, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„Drum de exploatație agricolă Fântâna Bârsana”, iar coloana 4
va avea următorul cuprins: „Tehnice: L = 1.162 m, l = 5 m,
extravilan, pământ; Vecini: pleacă din drumul de exploatație
agricolă Valea Ulmetului până la Pădurea Mare; Adresa: satul
Stroești, comuna Stroești”;
— la poziția nr. 197, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„Drum de exploatație agricolă Gruita-Cernișoara”, iar coloana 4
va avea următorul cuprins: „Tehnice: L = 2.285 m, l = 5 m,
extravilan, pământ; Vecini: pleacă din DC 132 (Stroești—Dianu)
și ajunge în DC 115A (comuna Cernișoara); Adresa: satul
Dianu, comuna Stroești”;
— la poziția nr. 200, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„Drum de exploatație agricolă Teiuș”, iar coloana 4 va avea
următorul cuprins: „Tehnice: L = 1.100 m, l = 5 m, extravilan,
pământ; Vecini: pleacă din DC 132 Stroești—Dianu (DC 132
pleacă din DJ 676) până în drumul de exploatație agricolă
Ursasca, (drumul de exploatație agricolă Ursasca pleacă din
DJ 676); Adresa: satul Dianu, comuna Stroești”;
b) după poziția nr. 244 se introduc trei noi poziții, pozițiile
nr. 245—247, conform anexei nr. 4.
8. La anexa nr. 75 „Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Sutești”, la secțiunea I
„Bunuri imobile”, după poziția nr. 328 se introduc șase noi
poziții, pozițiile nr. 329—334, conform anexei nr. 5.
9. La anexa nr. 81 „Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Vaideeni”, la secțiunea I
„Bunuri imobile” se modifică următoarele poziții:
— la poziția nr. 230, coloana 4 va avea următorul cuprins:
„Tehnice: L = 100 m, l = 6 m; Descript: pământ stabilizat,
intravilan; Vecini: din DJ 665 100 m spre N; Adresa: satul
Vaideeni, comuna Vaideeni”, iar coloana 6 va avea următorul
cuprins: „5.403 lei”;
— la poziția nr. 231, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„Drum agricol — Plaiul Nedeiului”; coloana 4 va avea următorul
cuprins: „Tehnice: L = 18.600 m, l = 6 m, Descript: pământ
stabilizat, extravilan; Vecini: din DJ 665+100 m spre Nord până
la Coasta Lacurilor (jgheaburi); Adresa: satul Vaideeni și satul
Izvorul Rece, comuna Vaideeni”, iar coloana 6 va avea
următorul cuprins: „805.113 lei”.
Art. II. — Anexele nr. 1—5 fac parte integrantă din prezenta
hotǎrâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul administrației și internelor,
Vasile Blaga
București, 19 mai 2010.
Nr. 490.

Drum de exploatare agricol
DE 1

Drum de exploatare agricol
DE 2

2

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

1

159.

160.

161.

162.

Drum de exploatare agricol
DE 4

Drum de exploatare agricol
DE 3

3

Denumirea bunului

Codul de
clasificare

COMPLETĂRI

Tehnice: L = 2,237 km, l = 7 m
Descript: fără șanțuri și trotuare, situat în pășunea Negrila
Adresa: satul Scăueni, comuna Berislăvești

1969

5

Anul PIF

Tehnice: L = 700 m, extravilan, 3,50 m carosabil, 2,00 m
șanțuri, pământ
Adresa: Prodănești, punctul „La Boșneagu”
Vecini: N — str. Corbeanca

Tehnice: L = 468 m, extravilan, 3,50 m carosabil, 2,00 m
șanțuri, pământ
Adresa: Marcea, punctul „La Cornaciu”
Vecini: N — Str. Pinului
S — str. Corbeanca
E — proprietăți particulare
V — proprietăți particulare

Tehnice: L = 468 m, extravilan, 3,50 m carosabil, 2,00 m
șanțuri, pământ
Adresa: Marcea, punctul „La rigolă”
Vecini: N — proprietăți particulare
S — DE 7
E — rigola
V — proprietăți particulare

7

Situația juridică

1.800,00

1.800,00

1.800,00

1962

1962

1.800,00

6

Valoare de
inventar

Domeniul public al comunei
Ionești, conform Hotărârii
Consiliului Local nr. 19/2010

Domeniul public al comunei
Ionești, conform Hotărârii
Consiliului Local nr. 19/2010

Domeniul public al comunei
Ionești, conform Hotărârii
Consiliului Local nr. 19/2010

Domeniul public al comunei
Ionești, conform Hotărârii
Consiliului Local nr. 19/2010

7

Situația juridică

ANEXA Nr. 2

50.000,00 Domeniul public al comunei
Berislăvești, conform Hotărârii
Consiliului Local nr. 16/2010

6

Valoare de inventar

1962

1962

5

4

Tehnice: L = 468 m, extravilan, 3,50 m carosabil, 2,00 m
șanțuri, pământ
Adresa: Marcea, punctul „Sub Mal”
Vecini: N — Hotar Șirineasa
S — Ocolul Silvic Babeni
E — proprietăți particulare
V — proprietăți particulare

Anul PIF

Elemente de identificare

la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ionești

Nr.
crt.

Drum agricol Negrila

4

3

1.3.7.1

2

1

Elemente de identificare

Denumirea bunului

167.

Codul
de clasificare

Nr.
crt.

la inventarul bunurilor care aparțin domeniul public al comunei Berislăvești

COMPLETĂRI

ANEXA Nr. 1
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Drum de exploatare agricol
DE 6

Drum de exploatare agricol
DE 7

Drum de exploatare agricol
DE 8

Drum de exploatare agricol
DE 9

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

164.

165.

166.

167.

168.

Drum de exploatare agricol
DE 10

Drum de exploatare agricol
DE 5

1.3.7.1

163.

3

2

1

Tehnice: L = 950 m, extravilan, 3,50 m carosabil, 2,00 m
șanțuri, pământ
Adresa: Ionești, punctul „La ulm”
Vecini: N — canal
S — canal
E — proprietăți particulare
V — proprietăți particulare

Tehnice: L = 1.000 m, extravilan, 3,50 m carosabil, 2,00 m
șanțuri, pământ
Adresa: Ionești, punctul „La Gârlă”
Vecini: N — DE Ruginosu
S — canal
E — proprietăți particulare
V — proprietăți particulare

Tehnice: L = 450 m, extravilan, 3,50 m carosabil, 2,00 m
șanțuri, pământ
Adresa: Ionești, punctul „La Simion”
Vecini: N — proprietăți particulare
S — proprietăți particulare
E — zăvoi
V — DN 64

Tehnice: L = 1.450 m, extravilan, 3,50 m carosabil, 2,00 m
șanțuri, pământ
Adresa: Prodănești, punctul „Stație irigații”
Vecini: N — DE 2
S — canal Corbeanca
E — rigola
V — proprietăți particulare

Tehnice: L = 300 m, extravilan, 3,50 m carosabil, 2,00 m
șanțuri, pământ
Adresa: Prodănești, punctul „La Codreanu”
Vecini: N — proprietăți particulare
S — proprietăți particulare
E — DE 5
V — str. Corbeanca

Tehnice: L = 400 m, extravilan, 3,50 m carosabil, 2,00 m
șanțuri, pământ
Adresa: Prodănești, punctul „La Zamfira”
Vecini: N — proprietăți particulare
S — proprietăți particulare
E — str. Corbeanca
V — izlaz

S — str. Corbeanca
E — proprietăți particulare
V — proprietăți particulare

4

1.800,00

1.800,00

1962

1.800,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

6

1962

1962

1962

1962

1962

5

Domeniul public al comunei
Ionești, conform Hotărârii
Consiliului Local nr. 19/2010

Domeniul public al comunei
Ionești, conform Hotărârii
Consiliului Local nr. 19/2010

Domeniul public al comunei
Ionești, conform Hotărârii
Consiliului Local nr. 19/2010

Domeniul public al comunei
Ionești, conform Hotărârii
Consiliului Local nr. 19/2010

Domeniul public al comunei
Ionești, conform Hotărârii
Consiliului Local nr. 19/2010

Domeniul public al comunei
Ionești, conform Hotărârii
Consiliului Local nr. 19/2010

7
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Tehnice: L =517 m, extravilan, 3,50 m carosabil, 2,00 m
șanțuri, pământ
Adresa: Dealu Mare, punctul „La rezerve”
Vecini: N — grajduri
S — UT 370
E — proprietăți particulare
V — UT 370

Drum de exploatare agricol
DE 16

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

173.

174.

175.

Drum de exploatare agricol
DE 17

Tehnice: L = 799 m, extravilan, 3,50 m carosabil, 2,00 m
șanțuri, pământ
Adresa: Fișcălia, punctul „La Gârla Iamandii”
Vecini: N — proprietăți particulare
S — proprietăți particulare
E — gârla
V — DN 64

Tehnice: L = 400 m, extravilan, 3,50 m carosabil, 2,00 m
șanțuri, pământ
Adresa: Delureni, punctul „La Teșuică”
Vecini: N — str. Delureni
S — Str. Rugilor
E — proprietăți particulare
V — proprietăți particulare

Drum de exploatare agricol
DE 15

1.3.7.1

172.

Drum de exploatare agricol
DE 14

Tehnice: L = 948 m, extravilan, 3,50 m carosabil, 2,00 m
șanțuri, pământ
Adresa: Delureni, punctul „La balastieră”
Vecini: N — S.C. EnergoConstrucția — S.A.
S — DE 14
E — proprietăți particulare
V — CFR
Tehnice: L = 570 m, extravilan, 3,50 m carosabil, 2,00 m
șanțuri, pământ
Adresa: Delureni, punctul „La gatere”
Vecini: N — DE 13
S — S.C. AGORA — S.R.L.
E — proprietăți particulare
V — CFR

Drum de exploatare agricol
DE 13

1.3.7.1

171.

1962

1962

1962

1962

1962

1962

Tehnice: L = 250 m, extravilan, 3,50 m carosabil, 2,00 m
șanțuri, pământ
Adresa: Ionești, punctul „La stadion”
Vecini: N — DC 106
S — str. Obeni
E — proprietăți particulare
V — proprietăți particulare

Drum de exploatare agricol
DE 12

1.3.7.1

170.

1962

Tehnice: L = 1.900 m, extravilan, 3,50 m carosabil, 2,00 m
șanțuri, pământ
Adresa: Ionești, punctul „La Antares”
Vecini: N — canal
S — DJ 677D
E — proprietăți particulare
V — proprietăți particulare

Drum de exploatare agricol
DE 11

1.3.7.1

169.

Domeniul public al comunei
Ionești, conform Hotărârii
Consiliului Local nr. 19/2010

Domeniul public al comunei
Ionești, conform Hotărârii
Consiliului Local nr. 19/2010

1.800,00

Domeniul public al comunei
Ionești, conform Hotărârii
Consiliului Local nr. 19/2010

Domeniul public al comunei
Ionești, conform Hotărârii
Consiliului Local nr. 19/2010

Domeniul public al comunei
Ionești, conform Hotărârii
Consiliului Local nr. 19/2010

Domeniul public al comunei
Ionești, conform Hotărârii
Consiliului Local nr. 19/2010

Domeniul public al comunei
Ionești, conform Hotărârii
Consiliului Local nr. 19/2010

1.800,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00
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1.6.2

2

1

97.

Codul
de clasificare

Nr.
crt.

1.6.2

Drum de exploatare forestier
Miclișoaia

1.3.7.4

178.

96.

Drum de exploatare forestier
Ruginosu

1.3.7.4

177.

COMPLETĂRI

Tehnice: L = 1.900 m, extravilan, 4,00 carosabil, 2,00 m
șanțuri, pământ
Adresa: Ionești, punctul „Miclișoaia”
Vecini: N — Ocolul Silvic Babeni
S — Str. Nucilor
E — proprietăți particulare, izlaz
V — proprietăți particulare, izlaz

Tehnice: L = 1.917 m, extravilan, 4,00 carosabil, 2,00 m
șanțuri, pământ
Adresa: Ionești, punctul „Drumul Pietrii”
Vecini: N — proprietăți particulare
S — proprietăți particulare
E — rigola
V — DN 64

Tehnice: L = 1.500 m, extravilan, 3,50 m carosabil, 2,00 m
șanțuri, pământ
Adresa: Fișcălia, punctul „La gară”
Vecini: N — CFR
S — DE 17
E — proprietăți particulare
V — CFR

4

Teren „La Centru la Șosea”

Tehnice: Suprafața = 745 mp
Descript: Situat în intravilanul comunei Popești, punctul „La
Centru la Șosea”, județul Vâlcea, tarlaua 15, parcela 456
Vecini: N — moștenitorii defunctei Vladu Sofia, S — canal,
E — râul Luncavăț, V — canal, având număr cadastral 35175
Adresa: satul Popești, comuna Popești

Tehnice: Suprafața = 750 mp
Descript: Situat în intravilanul comunei Popești; punctul „La
Centru la Șosea”, tarlaua 15, parcela 456
Vecini: N — canal și moștenitorii defunctei Vladu Sofia, S — drum,
E — canal, V — DN 65C, având număr cadastral 35174
Adresa: satul Popești, comuna Popești

4

3

Teren „La Centru la Șosea”

Elemente de identificare

Denumirea bunului

2010

2010

5

Anul PIF

6

5.000

5.000

Valoare de inventar

1.800,00

1.800,00

1962

1962

1.800,00

6

1962

5

la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Popești

Drum de exploatare agricol
DE 18

1.3.7.1

176.

3

2

1

Domeniul public al comunei
Popești, conform Hotărârii
Consiliului Local nr. 19/2010

Domeniul public al comunei
Popești, conform Hotărârii
Consiliului Local nr. 19/2010

7

Situația juridică

ANEXA Nr. 3

Domeniul public al comunei
Ionești, conform Hotărârii
Consiliului Local nr. 19/2010

Domeniul public al comunei
Ionești, conform Hotărârii
Consiliului Local nr. 19/2010

Domeniul public al comunei
Ionești, conform Hotărârii
Consiliului Local nr. 19/2010

7
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Drum acces „La Pălău”

Drum acces „La Stăncioiu”

Drum acces „Valea Mare”

Drum acces „La Dinuța”

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

Tehnice: Lungime = 6.000 m, Lățime = 04,50—06,50 m
Descript: pământ
Adresa: satele Popești, Meieni, Dăești, Curtea, comuna
Popești

Drum acces „Delușel”

Tehnice: Lungime = 900 m, Lățime = 8,00 m
Descript: pământ
Adresa: satul Popești—Urși, comuna Popești

Tehnice: Lungime = 2.200 m, Lățime = 8,00 m
Descript: pământ
Adresa: satul Urși, comuna Popești

Tehnice: Lungime = 500 m, Lățime = 8,00 m
Descript: parțial pietruit
Adresa: satul Popești, comuna Popești

Tehnice: Lungime = 1.100 m, Lățime = 8,00 m
Descript: pământ
Adresa: satul Popești, comuna Popești

1975

Tehnice: Lungime = 450 m, Lățime = 8,00 m
Descript: pământ
Adresa: satul Popești, comuna Popești

Drum acces „La Doagă”

1975

1975

1975

1975

1975

1975

1975

1975

2003

2003

Tehnice: Lungime = 2.500 m, Lățime = 8,00 m
Descript: pământ
Adresa: satul Popești, comuna Popești

Drum acces „La Bolovanu”

Drum acces „Păpușoiu”

1.3.7.1

101.

Tehnice: Lungime = 3.600 m, Lățime = 04,50—06,50 m
Descript: pământ
Adresa: satul Urși — Popești, comuna Popești

Tehnice: Lungime = 500 m, Lățime = 8,00 m
Descript: pământ
Adresa: satul Urși, comuna Popești

Drum acces „La mină”

1.3.71

100.

Tehnice: Suprafața = 5 ha
Descript: UP II, UA 45B
Vecini: N — izlaz Pâniciște, S — moștenitorii defunctului
Beldiman N. Constantin, E — izlaz Pâniciște, V — culme
Amărăști
Adresa: comuna Popești
Tehnice: Suprafață = 7.000 mp
Descript: UP II, UA 24A
Vecini: N — izlaz Meea, S — drum forestier, E — izlaz Meea,
V — Ocolul Silvic Băbeni
Adresa: comuna Popești

1.3.7.4

99.

Teren forestier

Teren forestier

1.3.7.4

98.

37.800

92.400

21.000

46.200

157.500

18.900

105.000

94.500

21.000

376,32

122.946

Domeniul public al comunei
Popești, conform Hotărârii
Consiliului Local nr. 19/2010

Domeniul public al comunei
Popești, conform Hotărârii
Consiliului Local nr. 19/2010

Domeniul public al comunei
Popești, conform Hotărârii
Consiliului Local nr. 19/2010

Domeniul public al comunei
Popești, conform Hotărârii
Consiliului Local nr. 19/2010

Domeniul public al comunei
Popești, conform Hotărârii
Consiliului Local nr. 19/2010

Domeniul public al comunei
Popești, conform Hotărârii
Consiliului Local nr. 19/2010

Domeniul public al comunei
Popești, conform Hotărârii
Consiliului Local nr. 19/2010

Domeniul public al comunei
Popești, conform Hotărârii
Consiliului Local nr. 19/2010

Domeniul public al comunei
Popești, conform Hotărârii
Consiliului Local nr. 19/2010

Domeniul public al comunei
Popești, conform Hotărârii
Consiliului Local nr. 19/2010

Domeniul public al comunei
Popești, conform Hotărârii
Consiliului Local nr. 19/2010
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2

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

1

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

Tehnice: Lungime = 2.500 m, Lățime = 8,00 m
Descript: pământ
Adresa: satul Urși — Popești, comuna Popești
Tehnice: Lungime = 200 m, Lățime = 6,00 m
Descript: pietruit
Adresa: satul Urși, comuna Popești

Drum acces „Drumul lui Cuza”

Drum sătesc „La Leoaica”

Tehnice: Lungime = 200 m, Lățime = 6,00 m
Descript: pietruit
Adresa: satul Popești, comuna Popești
Tehnice: Lungime = 350 m, Lățime = 6,00 m
Descript: pământ
Adresa: satul Meieni, comuna Popești
Tehnice: Lungime = 300 m, Lățime = 8,00 m
Descript: pământ
Adresa: satul Dăești, comuna Popești
Tehnice: Lungime = 40 m, Lățime = 4,00 m
Descript: pietruit
Adresa: satul Dăești, comuna Popești
Tehnice: Lungime = 60 m, Lățime = 6,00 m
Descript: pietruit
Adresa: satul Dăești, comuna Popești

Drum sătesc „Drumul Morii”

Drum sătesc „La Budurăscu”

Drum sătesc „La Lupescu”

Drum sătesc „La Garoafă”

Drum sătesc „La Antonie Ion”

Tehnice: Lungime = 100 m, Lățime = 4,00 m,
Descript: pietruit
Adresa: satul Urși, comuna Popești

Tehnice: Lungime = 1.100 m, Lățime = 8,00 m
Descript: pământ
Adresa: satul Urși, comuna Popești

Drum acces „Socet”

Drum sătesc „La Ica”

Tehnice: Lungime = 900 m, Lățime = 8,00 m
Descript: pământ
Adresa: satul Popești, comuna Popești

Tehnice: Lungime = 700 m, Lățime = 8,00 m
Descript: pământ
Adresa: satul Urși, comuna Popești

Tehnice: Lungime = 900 m, Lățime = 8,00 m
Descript: pământ
Adresa: satul Urși, comuna Popești

Tehnice: Lungime = 450 m, Lățime = 6,00 m
Descript: pământ
Adresa: satul Urși, comuna Popești

4

Drum acces „Valea Pârâului”

Drum acces „Valea Ursului”

Drum acces „La Broască”

Drum acces „La Oane Ciurică”

3

1975

1975

1975

1975

1975

1975

1975

1975

1975

1975

1975

1975

1975

5

1.890

840

12.600

11.025

6.300

2.100

6.300

105.000

46.200

37.800

29.400

37.800

14.175

6

Domeniul public al comunei
Popești, conform Hotărârii
Consiliului Local nr. 19/2010

Domeniul public al comunei
Popești, conform Hotărârii
Consiliului Local nr. 19/2010

Domeniul public al comunei
Popești, conform Hotărârii
Consiliului Local nr. 19/2010

Domeniul public al comunei
Popești, conform Hotărârii
Consiliului Local nr. 19/2010

Domeniul public al comunei
Popești, conform Hotărârii
Consiliului Local nr. 19/2010

Domeniul public al comunei
Popești, conform Hotărârii
Consiliului Local nr. 19/2010

Domeniul public al comunei
Popești, conform Hotărârii
Consiliului Local nr. 19/2010

Domeniul public al comunei
Popești, conform Hotărârii
Consiliului Local nr. 19/2010

Domeniul public al comunei
Popești, conform Hotărârii
Consiliului Local nr. 19/2010

Domeniul public al comunei
Popești, conform Hotărârii
Consiliului Local nr. 19/2010

Domeniul public al comunei
Popești, conform Hotărârii
Consiliului Local nr. 19/2010

Domeniul public al comunei
Popești, conform Hotărârii
Consiliului Local nr. 19/2010

Domeniul public al comunei
Popești, conform Hotărârii
Consiliului Local nr. 19/2010

7
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Tehnice: L = 2.100 m, l = 30 m
Descript: prundiș și pământ
Vecini: pleacă din valea Aninoasa și merge până la Suvar
Octavian în punctul „Măgura Slătioarei”
Adresa: comuna Stroești
Tehnice: L = 350 m, l = 5 m, extravilan, din pământ
Vecini: pleacă din drumul de exploatație agricolă
Gruița—Cernișoara până în punctul Teiuș
Adresa: comuna Stroești, satul Dianu

Drum sătesc „La Roșu”

Drum sătesc „La Gogu”

Drum sătesc „La Badea”

Valea Aninoasa

Valea Diculeștilor

Drum de exploatație agricolă
Gruița—Teiuș

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

Codul
de clasificare

2

1.4.2.2

1.4.2.2

1.3.7.1

124.

125.

126.

Nr.
crt.

1

245.

246.

247.

Denumirea bunului

3

1975

1975

1975

1975

1975

Tehnice: L = 4.500 m, l = 30 m
Descript: prundiș și pământ
Vecini: pleacă din râul Cerna până la Apostu Maria în punctul
„Văleni”
Adresa: comuna Stroești

4

Elemente de identificare

1936

1958

1958

5

Anul PIF

la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Stroești

COMPLETĂRI

Tehnice: Lungime = 160 m, Lățime = 8,00 m
Descript: pietruit
Adresa: satul Curtea, comuna Popești

Tehnice: Lungime = 170 m, Lățime = 8,00 m
Descript: pietruit
Adresa: satul Curtea, comuna Popești

Tehnice: Lungime = 100 m, Lățime = 8,00 m
Descript: pietruit
Adresa: satul Curtea, comuna Popești

Tehnice: Lungime = 600 m, Lățime = 8,00 m
Descript: pietruit
Adresa: satul Curtea, comuna Popești

Drum sătesc „La Ivănești”

1.3.7.1

123.

Tehnice: Lungime = 200 m, Lățime = 8,00 m
Descript: parțial pietruit
Adresa: satul Dăești, comuna Popești

Drum sătesc „La Fântânile
Reci”

1.3.7.1

122.

3.000,00

136.000,00

270.000,00

6

Valoare de inventar

Domeniul public al comunei
Stroești, conform Hotărârii
Consiliului Local nr. 9/2010

Domeniul public al comunei
Stroești, conform Hotărârii
Consiliului Local nr. 9/2010

Domeniul public al comunei
Stroești, conform Hotărârii
Consiliului Local nr. 9/2010

7

Situația juridică

ANEXA Nr. 4

Domeniul public al comunei
Popești, conform Hotărârii
Consiliului Local nr. 19/2010

Domeniul public al comunei
Popești, conform Hotărârii
Consiliului Local nr. 19/2010

7.140

6.720

Domeniul public al comunei
Popești, conform Hotărârii
Consiliului Local nr. 19/2010

Domeniul public al comunei
Popești, conform Hotărârii
Consiliului Local nr. 19/2010

Domeniul public al comunei
Popești, conform Hotărârii
Consiliului Local nr. 19/2010

4.200

25.200

8.400
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Drum de exploatare 102
Chera—culmea dealului
Verdea

Drum de exploatare 103
Verdea—Popa Iancu

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

329.

330.

331.

332.

333.

334.

Drum de exploatare 106
Borosești Biserica—culmea
dealului Borosești

Drum de exploatare 105
Borosești—Observator

Drum de exploatare 104 —
culmea dealului—Borosești—
Crețeni

Drum de exploatare 101
Sutești—culmea dealului
Pietroasa

3

2

1

Denumirea bunului

Codul
de clasificare

Nr.
crt.

Tehnice: L = 1.479 m, l = 8 m
Descript: drum de acces, nepietruit, șanțuri nedalate
Adresa: comuna Sutești

Tehnice: L = 1.515 m, l = 8 m
Descript: drum de acces, nepietruit, șanțuri nedalate
Adresa: comuna Sutești

Tehnice: L = 3.781 m, l = 8 m
Descript: drum de acces, nepietruit, șanțuri nedalate
Adresa: comuna Sutești

Tehnice: L = 1.096 m, l = 8 m
Descript: drum de acces, nepietruit, șanțuri nedalate
Adresa: comuna Sutești

Tehnice: L = 3.998 m, l = 8 m
Descript: drum de acces, nepietruit, șanțuri nedalate
Adresa: comuna Sutești

Tehnice: L = 1.703 m, l = 8 m
Descript: drum de acces, nepietruit, șanțuri nedalate
Adresa: comuna Sutești

4

Elemente de identificare

2010

2010

2010

2010

2010

10.353,00

10.535,00

26.467,00

7.672,00

27.986,00

11.921,00

6

5

2010

Valoare de inventar

Anul PIF

la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Sutești

COMPLETĂRI

Domeniul public al comunei
Sutești, conform Hotărârii
Consiliului Local nr. 10/2010

Domeniul public al comunei
Sutești, conform Hotărârii
Consiliului Local nr. 10/2010

Domeniul public al comunei
Sutești, conform Hotărârii
Consiliului Local nr. 10/2010

Domeniul public al comunei
Sutești, conform Hotărârii
Consiliului Local nr. 10/2010

Domeniul public al comunei
Sutești, conform Hotărârii
Consiliului Local nr. 10/2010

Domeniul public al comunei
Sutești, conform Hotărârii
Consiliului Local nr. 10/2010

7

Situația juridică

ANEXA Nr. 5
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE

ORDIN
privind modificarea și completarea Normelor tehnice de domenii și infrastructuri,
aprobate prin Ordinul ministrului apărării nr. M.45/2008
Pentru aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. r) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Apărării Naționale, cu modificările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificările ulterioare,
ministrul apărării naționale emite prezentul ordin.
Art. I. — Normele tehnice de domenii și infrastructuri,
aprobate prin Ordinul ministrului apărării nr. M.45/2008,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 405 din

29 mai 2008, se modifică și se completează după cum
urmează:
1. Anexa nr. 4 se modifică și va avea următorul cuprins:
„ANEXA Nr. 4
la normele tehnice

NORME

pentru calculul necesarului anual de apă pentru spațiile și activitățile specifice Ministerului Apărării Naționale
Nr.
crt.

Specificarea consumatorului

Unitatea
la care se referă

Cantitatea
de apă

Observații

a) Igienă, consum fiziologic și întreținere
1.

Cazărmi

om pe zi

170 l

2.

Tabere de instrucție

om pe zi

50—70 l

3.

Spitale

bolnav pe zi

235—325 l

4.

Policlinici*

om pe zi

15 l*

*15 litri pentru fiecare
pacient

5.

Instituții militare de învățământ, internate, școli**

om pe zi

102 l

**Inclusiv curățatul
acestora

22 l*
6.

Popote de garnizoană și restaurante

om pe zi

44 l**
80 l*

7.

Cămine în clădiri/de unitate înzestrate cu canalizare, fără
săli de mese, însă cu spălătorii și dușuri

om pe zi

90 l**
170 l***

8.

Cămine în clădiri înzestrate cu canalizare, fără săli de
mese și spălătorii, însă cu dușuri

om pe zi

80 l

9.

Hale

m2 pe zi

2l

10.

Clădiri administrative*

om pe schimb

30—60 l*

11.

Primenirea apei din bazinele de înot

zi

0,25 x cantitate
apă bazin

12.

Pisoare cu spălare intermitentă

vas pe zi

40 l

13.

Pisoare cu spălare continuă

vas pe zi

190 l

14.

Spălatul unui closet

vas pe zi

40 l

15.

Spălătorii mecanice**

kg rufe uscate

55 l

16.

Spălătorii manuale***

kg rufe uscate

35 l

*Pentru o singură masă
servită la prânz
**Pentru 3 mese servite
pe zi
*Cu
obiecte
sanitare
comune
**Cu lavoare în camere
***Cu grupuri sanitare în
camere

*Se calculează pentru tot
personalul prevăzut în
statele de organizare
**Calculul se face socotind
60 de spălări pe an.
***Calculul
se
face
socotind 60 de spălări pe
an.
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Nr.
crt.

Specificarea consumatorului

Unitatea
la care se referă

Cantitatea
de apă

Observații

b) Spălat vehicule
1.

Autoturisme și similare*

2.

Autocamion și similare ca dimensiuni**

3.

Autodubă, microbuz, autoutilitară și similare

4.

Tanc T, 55—100 și similare ca dimensiuni

5.

Transportor amfibiu blindat

de fiecare
spălare
de fiecare
spălare
de fiecare
spălare
de fiecare
spălare
de fiecare
spălare

300 l
500 l
576 l
1.500 l
1.000 l

*Pentru autoturisme se vor
calcula 250 de spălări pe
an.
** Se vor lua în calcul 200
de spălări pe an.
***Se vor lua în calcul 200
de spălări pe an.

6.

Tren de comandament

de fiecare
spălare de
8 ori pe
an/vagon

7.

Avion MIG 21 Lancer

4 spălări/an

1.000 l/spălare

8.

Elicopter IAR 330

6 spălări/an

1.000 l/spălare

9.

Avion IAR-99

10.

Avion IAR-99 șoim

11.

Avion AN-2

12.

Avion AN-26, AN-30

6 spălări/an

2.000 l/spălare

13.

Avion C-130

6 spălări/an

4.000 l/spălare

14.

Avion C/27 J Spartan

6 spălări/an

3.000 l/spălare

15.

Alte mijloace de transport***

de fiecare
spălare

60 l

1.

c) Stropit, curățat, spălat — spații verzi, drumuri, cișmele publice și nevoi de apă la atelierele productive
de fiecare
În calcul se prevăd
Stropitul spațiilor verzi — în regiuni cu h > 500 mm
1,5—2,5 l
m2/zi
maximum 130 de zile pe
— în regiuni cu h ≤ 500 mm
de fiecare
2—4 l
an.
m2/zi
h = înălțimea precipitațiilor
medii anuale.
Cișmea publică cu ventil automat de închidere
zi
150 l

2.
3.

Ateliere cu temperaturi obișnuite în care se degajă sub
20 kcal/oră

4.

Pentru dușuri

5.

Stropit piste, aerodromuri, drumuri, alei, platforme

6.

Stropit magazii muniții, rezervoare de combustibil
supraterane

24 de
spălări/an
24 de
spălări/an
24 de
spălări/an

de fiecare
lucrător/zi
de fiecare
lucrător/zi
de fiecare
m2/zi
de fiecare
m2/zi

1.500 l

300 l/spălare
300 l/spălare
500 l/spălare

50 l
75 l

NOTĂ:

Numărul de spălări se
stabilește în funcție de
planul de pregătire de
luptă pentru autovehicule
de
instrucție.
Pentru
autovehiculele cu sarcini
gospodărești-administrative,
numărul de spălări se
stabilește în funcție de km
parcurși de fiecare mașină.
La instalațiile cu recircularea
apei cu spălare se iau în
calcul numai 15% din
cantitatea rezultată.

Pentru 240
lucrătoare/an

de

zile

1,5 l
Pentru 100 de zile/an
2l

d) Consumuri tehnologice
1.

2.

3.

Consum productiv pentru utilaje

Consum pentru instalațiile de încălzire centrală

Consum pentru executarea lucrărilor de reparații curente

de fiecare utilaj
de fiecare
instalație/an

pe

m2/an

conform cărții
tehnice
conform
volumului în m3 Se vor lua în calcul
calculat pentru maximum 4 încărcări/an.
fiecare instalație
conform
cantităților
stabilite de
normative
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Nr.
crt.

Specificarea consumatorului

Unitatea
la care se referă

Cantitatea
de apă

Observații

e) Animale productive, de antrenament și intervenție
1.

Cabaline adulte

la un animal/zi

50 l

2.

Tineret cabalin

la un animal/zi

30 l

3.

Câini

la un animal/zi

7l

STAS 1343/3 - 1986”

2. Anexa nr. 5 se modifică și va avea următorul cuprins:
„ANEXA Nr. 5
la normele tehnice

— Model —
U.M. nr.
Garnizoana
Cazarma

Nesecret
Exemplarul nr.
BAZĂ

de calcul privind stabilirea necesarului anual de apă
Nr.
crt.

Specificarea consumatorului

Unitatea
la care se referă
norma

Norma
de consum

Cantitatea
la care se aplică
norma

Durata
de aplicare

Calculul
necesarului
de apă
(l)

Necesarul
anual de apă
(l)

170 l

1.000 soldați
și gradați
voluntari

365 de zile

1.000 x 170
x 365

62.050.000

a) Igienă, consumuri fiziologice și întreținere
1.

Băut, preparat hrană,
spălat

om/zi

kg rufe uscate

55 l

1.000 x 2 kg
1.000 soldați
rufe/soldat și
și gradați
60 de spălări gradat voluntar
voluntari și alte
x
pe an
categorii de
55 l/kg rufe
persoane
x 60

Cămin de garnizoană

om/zi

170 l

65 de persoane

365 de zile

170 x 65 x 365

4.033.250

4.

Primenirea apei
în bazinele de înot

pe zi

0,25 x
volum l

10.000 l

365 de zile

0,25 x 10.000
x 365

912.500

5.

Pentru pavilionul
administrativ

om/zi

30 l

48 de persoane

240 de zile

30 x 48 x 240

345.600

6.

Pisoare cu
intermitentă

vas/zi

40 l

5 pisoare

365 de zile

40 x 5 x 365

73.000

7.

Spălat vas W.C.

vas/zi

40 l

80 de vase
W.C.

365 de zile

40 x 80 x 365

1.168.000

2.

Spălătorie

3.

spălare

6.600.000

75.182.350

TOTAL:

75.182.350 litri: 1.000 = 75.183 m3
b) Spălat vehicule
1.

Autoturisme

o spălare

300 l

3 autoturisme 250 de spălări

(300x3x250)
x15%

33.750

2.

Autocamioane

o spălare

500 l

100 de
autocamioane

15 spălări

(500x100x15)
x15%

112.500

3.

Tancuri

o spălare

1.500 l

28 de tancuri

100 de spălări

(1.500x28x100)
x15%

630.000

TOTAL:

776.250 litri : 1.000 = 777 m3

776.250
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Nr.
crt.

Specificarea consumatorului

Unitatea
la care se referă
norma

Norma
de consum

Cantitatea
la care se aplică
norma

Calculul
necesarului
de apă
(l)

Durata
de aplicare

Necesarul
anual de apă
(l)

c) Stropit, curățat, spălat — spații verzi, drumuri, cișmele publice și nevoi de apă la atelierele productive
1.

Stropit spații verzi

2.

Cișmea

3.

Stropit magazii
de muniție

de m2

1,5—2,5 l

100 m2

100 de zile

2,5x100x100

25.000

zi

150 l

două cișmele

365 de zile

150x2x365

109.500

de m2

2l

3.000 m2

100 de zile

2x3.000x100

600.000
734.500

TOTAL:

734.500 litri : 1.000 = 735 m3
d) Consumuri tehnologice
1.

Instalație de încălzire
centrală

2.

Pentru executarea
lucrărilor de construcții

pe an

pe an

1

—

125.000 l

—

4 spălări

1x125.000x4

500.000

—

conform
documentației
tehnicoeconomice

9.000

509.000

TOTAL:

509.000 litri : 1.000 = 509 m3
e) Animale de producție, de antrenament și instrucție
1.

Cabaline adulte

la un animal/zi

50 l

4

365 de zile

50x4x365

73.000

2.

Tineret cabalin

la un animal/zi

30 l

2

365 de zile

30x2x365

21.900

3.

Câini

la un animal/zi

7l

10

365 de zile

7x10x365

25.550
120.450

TOTAL:

120.450 litri : 1.000 = 121 m3
f) Rezerve de apă necesare intervenției la incendiu
1.

Autotun

pe an

219.000 l

un autotun

o spălare

219.000x1x1

219.000

2.

Autopompă

pe an

126.000 l

o autopompă

o spălare

126.000x1x1

126.000

3.

Motopompă

pe an

81.000 l

două
motopompe

o spălare

81.000x2x1

162.000

4.

Rezerve de apă pentru
depozitul de muniție

100 de
vagoane

50.000 l

200 de
vagoane

o spălare

50.000x2

100.000

5.

Bazine la magaziile
de muniție

o magazie de
muniție

2.000 l

5 bazine

o spălare

2.000x5x1

10.000
617.000

TOTAL:

617.000 litri : 1.000 = 617 m3

TOTAL NECESAR ANUAL DE APĂ = 77.942 m3

Întocmit

Verificat
..

.”
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3. La anexa nr. 7, după numărul curent 3 se introduc două noi numere curente, numerele curente 4 și 5, cu
următorul cuprins:
„Nr.
crt.

Specificarea consumatorului

Unitatea de calcul

U.M.

Cantitatea

Observații

0

1

2

3

4

5

4.

Petrol lampant — pentru iluminat încăperile în
cazul întreruperii furnizării energiei electrice

felinar/zi

l

0,100

5.

Becuri, tuburi fluorescente pentru încăperile
dotate prin proiectul de execuție cu corpuri de
iluminat cu caracter special — candelabre,
lustre —

la 6 luni

buc.

1 la fiecare loc de
lampă”

4. La anexa nr. 10, numerele curente 10, 15, 16, 18, 19, 25 se modifică și vor avea următorul cuprins:
„Nr.
crt.

Specificarea consumatorului

0

10.

Unitatea de calcul

U.M.

Cantitatea

Observații

1

2

3

4

5

Saci menajeri de unică folosință:
— de exterior pentru colectarea și depozitarea
gunoiului
— de interior pentru coșuri de colectare a hârtiilor

la 1.000 m2
suprafață
utilizabilă/an
pentru fiecare coș
de hârtii

buc.

150

buc.

52

buc.

1

la 100 m2/an

kg

0,700*

la 100 m2/an

kg

0,300

buc.

10

buc.

10

buc.

2*

buc.

1

...
15.

Perii din paie sau PVC pentru curățat vasele
la un vas de W.C./an
de W.C.

16.

Deșeuri textile sau lavete pentru:
— curățatul pardoselilor din parchet, scândură,
mozaic, ciment, PVC etc.
— curățatul ușilor, ferestrelor, pereților vopsiți
și placajelor din faianță sau materiale plastice**

*2 kg pentru licee
și școli militare
**Se calculează
la suprafața
acestora.

...
18.
19.

la 100 m2 suprafață
utilizabilă/an
Rezerve textile sau sintetice pentru teul de la 100 m2 suprafață
curățat pardoseli
utilizabilă/an
Rezerve mop

...

25.

Găleți din tablă sau PVC de 10 litri, inclusiv
dispozitiv mop, pentru:
— localuri ocupate de direcții centrale, la 100 m2 suprafață
comandamente, instituții militare de învățământ,
fără covoare și
spitale, policlinici, cercuri militare, cămine
preșuri/an
militare etc.
— cazărmi ocupate de unități, subunități, la 100 m2 suprafață
formațiuni și depozite independente
fără covoare
și preșuri/an

*La instituții de
învățământ militar
1 buc./an pentru
fiecare pluton”

5. La anexa nr. 11, numărul curent 5 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Nr.
crt.

Specificarea consumatorului

U.M.

Unitatea de calcul

Norma de
consum

Unitatea la care
se aplică norma

Calculul necesarului

Necesar
anual

Observații

0

1

2

3

4

5

6

7

8

5.

Soluții specifice pentru
curățat geamuri, vitralii

l

la 1.000 m2/an

150

1.206

150 x 1.206/1.000

181”

Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul apărării naționale,
Gabriel Oprea
București, 27 mai 2010.
Nr. M.61.
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MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI TURISMULUI

ORDIN
privind modificarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltarea regională
prin sprijinirea investițiilor în turism din cadrul Programului operațional regional 2007—2013,
aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor nr. 261/2008
Având în vedere prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile
naționale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 137/2007,
în temeiul art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Dezvoltării Regionale și Turismului, cu modificările ulterioare,
ministrul dezvoltării regionale și turismului emite următorul ordin:
Art. I. — Schema de ajutor de stat pentru dezvoltarea
regională prin sprijinirea investițiilor în turism din cadrul
Programului operațional regional 2007—2013, aprobată
prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și
locuințelor nr. 261/2008, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 207 din 18 martie 2008, cu

modificările și completările ulterioare, se modifică și se
înlocuiește conform anexei care face parte integrantă din
prezentul ordin.
Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I, și intră în vigoare în termen de 15 zile
lucrătoare de la data publicării.

p. Ministrul dezvoltării regionale și turismului,
Gheorghe Nastasia,
secretar general
București, 1 iunie 2010.
Nr. 1.587.
ANEXĂ
(Anexa la Ordinul nr. 261/2008)

SCHEMĂ

de ajutor de stat pentru dezvoltarea regională prin sprijinirea investițiilor în turism
din cadrul Programului operațional regional 2007—2013
CAPITOLUL I
Baza legală
Art. 1. — Acordarea ajutoarelor de stat pentru investiții în
turism, în cadrul prezentei scheme, se face numai cu
respectarea criteriilor privind ajutorul de stat regional pentru
investiții stipulate în Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei
din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare
compatibile cu piața comună în aplicarea articolelor 87 și 88 din
tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de
ajutoare), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
nr. L 214 din 9 august 2008, denumit în continuare Regulament.
Art. 2. — Prezenta schemă este elaborată în conformitate cu
prevederile următoarelor acte normative:
a) Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și
dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 681 din 29 iulie 2004, cu
modificările și completările ulterioare;
b) Recomandarea Comisiei Europene nr. 361 din 6 mai 2003
privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici
și mijlocii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
nr. L 124 din 20 mai 2003, denumită în continuare
Recomandarea CE nr. 361/2003;

c) Decizia Comisiei Europene C (2007) 3.470 din 12 iulie
2007 privind adoptarea Programului operațional regional 2007—
2013 (POR).
Art. 3. — Prezenta schemă de ajutor de stat este exceptată
de la obligația de notificare către Comisia Europeană, în
conformitate cu prevederile art. 3 din Regulament.
CAPITOLUL II
Necesitatea implementării schemei
Art. 4. — (1) Având în vedere potențialul diversificat al
resurselor naturale ale României, valorificarea turistică a
acestora reprezintă o sursă importantă pentru dezvoltarea
economică a multor zone ale țării.
(2) Cele mai importante oportunități pentru dezvoltarea
turismului bazat pe resursele naturale sunt date de resursele
balneare și balneoclimatice, litoral și zonele muntoase, care
oferă posibilitatea practicării sporturilor de iarnă, a turismului
ecvestru, speoturismului, turismului de aventură. Turismul
montan și turismul balnear reprezintă oportunități pentru
practicarea de activități turistice pe toată durata anului.
(3) Ținând cont de evoluțiile globale ale pieței turistice, este
absolut necesară creșterea standardelor de calitate a structurilor
de agrement turistic, care furnizează facilitățile de petrecere a
timpului liber.
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Art. 5. — Obiectivul schemei de ajutor de stat constă în
realizarea unei dezvoltări locale și regionale durabile prin:
a) valorificarea resurselor naturale în scop turistic;
b) diversificarea serviciilor turistice;
c) crearea/extinderea structurilor de agrement turistic, în
scopul creșterii numărului turiștilor și a duratei sejurului.
CAPITOLUL III
Definiții
Art. 6. — În sensul prezentei scheme, următorii termeni se
definesc astfel:
a) întreprinderea reprezintă orice entitate implicată într-o
activitate economică, indiferent de forma juridică a acesteia,
inclusiv persoane fizice care desfășoară activități economice în
mod independent, asociații familiale, parteneriate sau asociații
care desfășoară activități economice, în conformitate cu
prevederile Regulamentului și ale Recomandării CE
nr. 361/2003;
b) categoria microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii
(IMM) este formată din întreprinderi care au sub 250 de angajați
și a căror cifră anuală de afaceri nu depășește 50 milioane euro
și/sau al căror rezultat al bilanțului anual nu depășește
43 milioane euro (echivalent în lei), în conformitate cu
prevederile Regulamentului și ale Recomandării CE
nr. 361/2003;
c) microîntreprinderea este o întreprindere care are sub
10 angajați și a cărei cifră de afaceri anuală și/sau al cărei
rezultat al bilanțului anual nu depășește 2 milioane euro
(echivalent în lei), în conformitate cu prevederile Regulamentului
și ale Recomandării CE nr. 361/2003;
d) întreprinderea mică este o întreprindere care are sub
50 de angajați și a cărei cifră de afaceri anuală și/sau al cărei
rezultat al bilanțului anual nu depășește 10 milioane euro
(echivalent în lei), în conformitate cu prevederile Regulamentului
și ale Recomandării CE nr. 361/2003;
e) întreprinderea mijlocie este o întreprindere care are sub
250 de angajați și a cărei cifră anuală de afaceri nu depășește
50 milioane euro și/sau al cărei rezultat al bilanțului anual nu
depășește 43 milioane euro (echivalent în lei), în conformitate cu
prevederile Regulamentului și ale Recomandării CE
nr. 361/2003;
f) unitățile administrativ-teritoriale — consiliile locale ale
comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului
București, ca autorități deliberative, primarii ca autorități
executive, consiliile județene și Consiliul General al Municipiului
București, ca autorități ale administrației publice locale, pentru
coordonarea activității consiliilor comunale, orășenești și
municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes
județean, în conformitate cu prevederile Legii administrației
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
g) investiția inițială este definită ca fiind:
(i) o investiție în active corporale și/sau necorporale
referitoare la înființarea unei noi unități, la extinderea
unei unități existente, la diversificarea producției unei
unități prin realizarea de produse noi, suplimentare,
sau la o schimbare fundamentală a procesului global
de producție a unei unități existente; sau
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(ii) achiziționarea unor active, în corelație directă cu un
amplasament de producție, în cazul în care
amplasamentul respectiv este închis sau ar fi fost
închis în condițiile în care nu ar fi fost cumpărat, iar
activele au fost achiziționate de către un investitor
independent.
Achiziționarea de acțiuni sau părți sociale emise de către o
întreprindere nu constituie investiție inițială. Investiția de
înlocuire nu este considerată investiție inițială;
h) activele corporale sunt terenuri, clădiri și
instalații/echipamente/utilaje;
i) activele necorporale sunt activele care rezultă dintr-un
transfer de tehnologie sub forma achiziției de drepturi de brevet,
licențe, know-how sau cunoștințe tehnice nebrevetate;
j) costurile eligibile sunt costurile legate de investiția inițială,
respectiv costurile cu active corporale și active necorporale;
k) începerea lucrărilor înseamnă fie începerea lucrărilor de
construcție, fie prima comandă fermă de echipamente,
excluzând studiile de fezabilitate preliminare;
l) intensitatea ajutorului reprezintă valoarea actualizată a
ajutorului exprimată ca procent din valoarea actualizată a
costurilor eligibile ale investiției;
m) contribuția proprie a beneficiarului la valoarea eligibilă a
proiectului reprezintă diferența dintre totalul costurilor eligibile
ale proiectului și totalul finanțării nerambursabile acordate;
n) asociațiile de dezvoltare intercomunitară sunt structuri de
cooperare cu personalitate juridică, de drept privat, înființate, în
condițiile legii, de unitățile administrativ-teritoriale pentru
realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes
zonal sau regional ori furnizarea în comun a unor servicii
publice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
o) rata de actualizare este rata de referință stabilită conform
Comunicării Comisiei privind revizuirea metodei de stabilire a
ratelor de referință și de scont, publicată în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene nr. C 14 din 19 ianuarie 2008;
p) regiunile de dezvoltare sunt entități teritoriale specifice,
fără statut administrativ și fără personalitate juridică,
corespunzătoare diviziunilor de nivel NUTS II în Nomenclatorul
unităților statistice teritoriale ale Uniunii Europene, constituite în
conformitate cu prevederile Legii nr. 315/2004 privind
dezvoltarea regională în România, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 577 din 29 iunie 2004, cu modificările
și completările ulterioare;
q) autoritatea responsabilă pentru implementarea acestei
scheme este Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului
(MDRT), prin intermediul Autorității de management create la
nivelul acestuia pentru gestionarea Programului operațional
regional (AMPOR);
r) Programul operațional regional 2007—2013 (POR)
reprezintă un document strategic de programare elaborat de
România, în calitate de stat membru, și aprobat de Comisia
Europeană, care implementează printr-un set de priorități
coerente strategia națională de dezvoltare regională a Cadrului
național strategic de referință.
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CAPITOLUL IV
Domeniul de aplicare

Art. 7. — (1) Prezenta schemă de ajutor de stat se aplică
tuturor celor 8 regiuni de dezvoltare ale României.
(2) Prezenta schemă se aplică infrastructurilor turistice de
agrement finanțate în cadrul următoarelor axe prioritare și
domenii de intervenție din Programul operațional regional:
a) axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a
orașelor — poli urbani de creștere, domeniul major de
intervenție 1.1: Planuri integrate de dezvoltare urbană;
b) axa prioritară 5: Dezvoltarea durabilă și promovarea
turismului, domeniul major de intervenție 5.2: Crearea,
dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru
valorificarea resurselor naturale și creșterea calității serviciilor
turistice.
Art. 8. — Sub incidența acestei scheme de ajutor de stat intră
entitățile care desfășoară activitate economică în domeniul
turismului, în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui
Institutului Național de Statistică nr. 337/2007 privind
actualizarea Clasificării activităților din economia națională
CAEN, astfel:
a) secțiunea I — Hoteluri și restaurante, cu excepția grupei
562 „Activități de alimentație (catering) pentru evenimente și alte
servicii de alimentație”;
b) secțiunea R — Activități de spectacole, culturale și
recreative, respectiv: clasa 9104 „Activități ale grădinilor
zoologice, botanice și ale rezervațiilor naturale”, precum și
grupele: 931 „Activități sportive”, 932 „Alte activități recreative și
distractive”.
Art. 9. — Nu se acordă sprijin financiar în cadrul schemei
următoarelor obiective: reducerea permanentă sau periodică a
cheltuielilor de exploatare ale operatorilor economici; susținerea
activităților de export către țări terțe sau state membre, mai
precis ajutoarele legate de cantitatea exportată, de înființarea și
funcționarea unei rețele de distribuție sau destinate acoperirii
altor cheltuieli curente legate de activitățile de export; utilizarea
cu precădere a produselor naționale în dauna produselor
importate.
CAPITOLUL V
Beneficiarii ajutorului de stat
Art. 10. — (1) Beneficiarii acestei scheme de ajutor de stat
sunt:
a) unități administrativ-teritoriale (autorități ale administrației
publice locale) definite conform Legii nr. 215/2001, republicată,
cu modificările și completările ulterioare;
b) asociații de dezvoltare intercomunitară constituite conform
prevederilor Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, sau ale Legii nr. 51/2006 privind serviciile
comunitare de utilități publice, cu modificările și completările
ulterioare;
c) parteneriate între unități administrativ-teritoriale (autorități
ale administrației publice locale);
d) parteneriate între unități administrativ-teritoriale (autorități
ale administrației publice locale) și ONG-uri;
e) IMM-uri din domeniul turismului și/sau activități conexe.
(2) Pentru a beneficia de ajutor de stat, solicitanții care își
desfășoară activitatea în domeniul turismului trebuie să respecte
următoarele condiții:

a) întreprinderile mici și mijlocii din domeniul turismului
trebuie să fie înregistrate conform Legii nr. 31/1990 privind
societățile comerciale, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, sau în baza Legii nr. 1/2005 privind
organizarea și funcționarea cooperației ori a Hotărârii
Guvernului nr. 1.041/1990 privind înființarea societăților
comerciale pe acțiuni în turism, cu modificările ulterioare, și să
își desfășoare activitatea în România;
b) să nu poată fi considerați ca fiind „firmă în dificultate”, în
conformitate cu Liniile directoare comunitare cu privire la ajutorul
de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor
în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
nr. C 244 din 1 octombrie 2004;
c) să facă dovada capacității de finanțare; în cazul asociațiilor
de dezvoltare intercomunitară și al parteneriatelor, acest criteriu
se aplică și membrilor asociației, respectiv partenerilor;
d) aceștia sau oricare dintre parteneri să dovedească
calitatea de proprietar al clădirii și al terenului sau faptul că au
în concesiune clădirea și terenul care fac obiectul proiectului, pe
o perioadă de 5 ani de la încheierea operațiunii sau de 3 ani în
cazul IMM-urilor, în conformitate cu prevederile art. 57
paragraful 1 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului
din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale
privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul
Social European și Fondul de coeziune și de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999; în cazul unităților
administrativ-teritoriale (autorități ale administrației publice
locale), acestea au calitatea de proprietar sau de administrator
al clădirii și al terenului ori au în concesiune clădirea și terenul
care fac obiectul proiectului pe o perioadă de 5 ani de la
încheierea operațiunii, în conformitate cu prevederile art. 57
paragraful 1 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006;
e) să aibă capacitatea de a implementa proiectul;
f) solicitanții cu statut de IMM trebuie să desfășoare activitate
în domeniul turismului și/sau activități conexe de cel puțin un an
la data depunerii cererii de finanțare;
g) solicitanții cu statut de organizație neguvernamentală,
parteneri ai unității administrativ-teritoriale (autorități ale
administrației publice locale), trebuie să desfășoare activități în
domeniul turismului și/sau activități conexe, conform statutului,
și să aibă o vechime în acest domeniu de activitate de cel puțin
un an la data depunerii cererii de finanțare;
h) să îndeplinească și alte condiții specificate în ghidurile
solicitantului, care nu aduc atingere prevederilor în materie de
ajutor de stat;
i) să îndeplinească condițiile stipulate în Regulament.
(3) Indiferent de forma juridică de organizare, solicitantul,
precum și fiecare dintre parteneri, în cazul parteneriatelor, nu se
încadrează din punctul de vedere al obligațiilor de plată restante
la bugetele publice în niciuna dintre situațiile de mai jos:
a) obligațiile de plată nete depășesc 1/12 din totalul
obligațiilor datorate în ultimele 12 luni, conform certificatului de
atestare fiscală emis de Agenția Națională de Administrare
Fiscală;
b) obligațiile de plată depășesc 1/6 din totalul obligațiilor
datorate în ultimul semestru, conform certificatului de atestare
fiscală emis de autoritățile administrației publice locale.
(4) Solicitantul, precum și partenerii acestuia nu pot participa
la depunerea de propuneri de proiecte și nu pot deveni

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379/8.VI.2010
beneficiari de finanțare nerambursabilă, dacă se încadrează în
una dintre următoarele situații:
a) se află în stare de faliment/insolvență sau fac obiectul unei
proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, au încheiat
acorduri cu creditorii, și-au suspendat activitatea economică sau
fac obiectul unei proceduri în urma acestor situații ori se află în
situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură
prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;
b) reprezentantul legal și/sau reprezentanții partenerilor
asociați au suferit condamnări definitive ca urmare a încălcării
conduitei profesionale, decizie formulată de o autoritate de
judecată având forță de res judicata;
c) reprezentantul legal și/sau reprezentanții partenerilor
asociați au fost subiectul unei judecăți de tip res judicata pentru
fraudă, corupție, implicarea în organizații criminale ori în alte
activități ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii
Europene;
d) în urma unei proceduri de acordare a unei finanțări
nerambursabile din fonduri publice comunitare și/sau naționale,
au fost găsiți vinovați, printr-o hotărâre judecătorească definitivă
și irevocabilă, de încălcarea contractului din cauza nerespectării
obligațiilor contractuale.
(5) În cazul menționat la alin. (4) lit. d), solicitantul găsit
vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă,
de încălcarea unuia sau mai multor contracte finanțate din
fonduri publice comunitare și/sau naționale din cauza
nerespectării obligațiilor contractuale sau care a recunoscut
debitul stabilit în sarcina sa de către autoritatea contractantă va
putea să depună proiecte pentru a fi finanțate prin Programul
operațional regional, cu condiția achitării acestui debit, precum
și a penalităților aferente, și să facă dovada achitării acestora,
precum și a îndeplinirii, la momentul depunerii proiectului, a
oricăror măsuri stabilite în sarcina sa de către instanța
judecătorească și/sau de către autoritatea contractantă.
Art. 11. — Solicitanții care sunt subiectul unei proceduri de
recuperare a unor ajutoare de stat declarate ilegale și
incompatibile sau utilizate abuziv nu sunt eligibili pentru a primi
finanțare în cadrul schemei, cu excepția cazului în care acestea
au fost restituite în integralitate, împreună cu dobânzile aferente.
Art. 12. — Pentru a fi eligibil, un proiect trebuie să
îndeplinească următoarele condiții:
a) să reprezinte investiții inițiale în sensul Regulamentului și
să fie realizat pe teritoriul României;
b) să se implementeze în localități din mediul urban, în
stațiuni turistice balneare, climatice și balneo-climatice,
localizate atât în mediul rural, cât și în mediul urban, iar în
localități din mediul rural numai dacă are o valoare mai mare de
6.400.000 lei;
c) activitățile propuse spre finanțare în cadrul proiectului să
nu fi fost finanțate din fonduri publice sau, după caz, din surse
private în ultimii 5 ani și să nu beneficieze de fonduri publice din
alte surse de finanțare ori, după caz, de fonduri private;
d) durata de implementare a proiectului să nu depășească
data de 31 iulie 2015;
e) să respecte legislația în domeniul egalității de șanse,
protecției mediului, eficienței energetice, ajutorului de stat și
achizițiilor publice;
f) investiția inițială trebuie să fie menținută pe o durată de
minimum 5 ani, cu excepția beneficiarilor care se încadrează în
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categoria IMM-urilor — minimum 3 ani, de la finalizarea
proiectului de investiție;
g) obiectivul propus pentru finanțare să fie inclus total sau
parțial în circuitul public pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea
proiectului;
h) valoarea totală a proiectului să se încadreze între 700.000
și 85.000.000 lei.
Art. 13. — Ajutorul de stat se acordă dacă are un efect
stimulativ, respectiv documentația depusă de beneficiar trebuie
să demonstreze îndeplinirea unuia sau mai multora dintre
următoarele criterii:
a) o creștere substanțială a dimensiunii proiectului/activității
ca urmare a acordării ajutorului;
b) o creștere substanțială a domeniului de aplicare a
proiectului/activității ca urmare a acordării ajutorului;
c) o creștere substanțială a valorii totale a costurilor suportate
de beneficiar pentru proiect/activitate ca urmare a acordării
ajutorului;
d) o creștere substanțială a ritmului de finalizare a
proiectului/activității în cauză;
e) proiectul nu ar fi fost realizat în regiunea asistată în cauză
în absența acordării ajutorului.
CAPITOLUL VI
Modalități de acordare a ajutorului de stat
Art. 14. — (1) În cadrul prezentei scheme, ajutorul de stat se
acordă sub formă de finanțare nerambursabilă, eșalonat, pe
etape de implementare a proiectului, și este actualizat
folosindu-se o rată de actualizare calculată conform Comunicării
Comisiei privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de
referință și de scont. Finanțarea proiectelor va fi diferențiată pe
categorii de beneficiari, după cum urmează:
a) pentru unități administrativ-teritoriale (autorități ale
administrației publice locale), asociații de dezvoltare
intercomunitară, parteneriate între unități administrativ-teritoriale
(autorități ale administrației publice locale), parteneriate între
unități administrativ-teritoriale (autorități ale administrației
publice locale) și organizații neguvernamentale:
(i) finanțare nerambursabilă din fonduri structurale, în
proporție de maximum 50% din cheltuielile eligibile
ale proiectului, pentru toate regiunile de dezvoltare,
cu excepția Regiunii București—Ilfov, care
beneficiază de o intensitate maximă de 40% din
cheltuielile eligibile ale proiectului;
(ii) contribuția proprie a beneficiarului la cheltuielile
eligibile ale proiectului este de minimum 50%,
respectiv 60% pentru Regiunea București—Ilfov;
b) pentru întreprinderi mijlocii din domeniul turismului și/sau
activităților conexe:
(i) finanțare nerambursabilă din fonduri structurale, în
proporție de maximum 60% din cheltuielile eligibile
ale proiectului, pentru toate regiunile de dezvoltare,
cu excepția Regiunii București—Ilfov, care
beneficiază de o intensitate maximă de 50% din
cheltuielile eligibile ale proiectului;
(ii) contribuția proprie a beneficiarului la cheltuielile
eligibile ale proiectului este de minimum 40%,
respectiv 50% pentru Regiunea București—Ilfov;
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c) pentru întreprinderi mici și microîntreprinderi din domeniul
turismului și/sau activităților conexe, unități administrativteritoriale (autorități ale administrației publice locale care au un
buget anual mai mic de 10 milioane euro și mai puțin de
5.000 locuitori):
(i) finanțare nerambursabilă din fonduri structurale, în
proporție de maximum 70% din cheltuielile eligibile
ale proiectului, pentru toate regiunile de dezvoltare,
cu excepția Regiunii București—Ilfov, care
beneficiază de o intensitate maximă de 60% din
cheltuielile eligibile ale proiectului;
(ii) contribuția proprie a beneficiarului la cheltuielile
eligibile ale proiectului este de minimum 30%,
respectiv 40% pentru Regiunea București—Ilfov.
(2) În conformitate cu prevederile Regulamentului și ale
Recomandării CE 361/2003 „o întreprindere nu poate fi
considerată IMM dacă 25% sau mai mult din capitalul sau
drepturile de vot ale acesteia sunt controlate direct sau indirect,
individual sau în comun, de unul sau mai multe organisme
publice, cu excepția autorităților locale care au un buget anual
mai mic de 10 milioane euro și mai puțin de 5.000 locuitori”.
(3) Entităților prezentate la alin. (1) lit. a) care au un buget
anual mai mare de 10 milioane euro sau mai mult de
5.000 locuitori li se aplică intensitatea pentru întreprinderile
mari, respectiv 50% pentru toate regiunile de dezvoltare, cu
excepția Regiunii București—Ilfov, unde intensitatea aplicabilă
este de 40%.
Art. 15. — Contribuția proprie a beneficiarului poate proveni
din surse proprii, credite bancare negarantate de stat, aport al
acționarilor, alții decât organisme ale statului, sau din alte surse
private. Nu sunt considerate contribuție proprie fondurile
obținute din măsuri de sprijin financiar din partea statului sau
care sunt obținute ca efect al unor astfel de măsuri.

cheltuielile eligibile sunt determinate luându-se în considerare
și taxa pe valoarea adăugată aferentă acestora.
(3) Activele achiziționate trebuie să fie noi. Pentru
întreprinderile mari, costurile legate de activele necorporale sunt
eligibile numai în limita a 50% din totalul cheltuielilor de investiții
eligibile ale proiectului.
(4) În cadrul schemei se finanțează exclusiv proiecte care
prevăd realizarea de investiții inițiale. Nu sunt eligibile proiectele
care reprezintă, în fapt, simple investiții de înlocuire sau
reabilitare a unor active fixe existente, iar lucrările de
modernizare trebuie să conducă la creșterea valorii adăugate a
acestora.
(5) Nu se finanțează acele proiecte a căror implementare a
fost deja demarată de beneficiar înainte de semnarea
contractului de finanțare.
(6) Pentru a fi incluse în investiția inițială, activele
necorporale trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
a) să fie utilizate în exclusivitate în cadrul obiectivului de
investiții care a beneficiat de ajutor de stat național regional;
b) să fie considerate active amortizabile;
c) să fi fost achiziționate de la terți, în condiții de piață;
d) să fie incluse în categoria activelor proprii ale
beneficiarului și să rămână în cadrul obiectivului de investiții care
a beneficiat de ajutor de stat național regional, pentru o perioadă
de cel puțin 5 ani, calculată din momentul în care investiția a
fost finalizată, cu excepția IMM-urilor — minimum 3 ani, și să fie
utilizate pentru derularea operațiunii finanțate.

CAPITOLUL VII
Activități și cheltuieli eligibile

CAPITOLUL IX
Bugetul schemei

Art. 16. — Activitățile eligibile pentru această schemă se
încadrează în următoarele două mari tipuri de activități:
a) crearea/modernizarea/extinderea infrastructurii turistice de
agrement și a utilităților conexe;
b) crearea/modernizarea/extinderea infrastructurii necesare
valorificării resurselor naturale cu potențial turistic și a utilităților
conexe.
Art. 17. — Nu sunt eligibile pentru finanțare proiectele care
includ activități efectuate asupra structurilor de primire turistice
cu funcțiuni de cazare și funcțiuni de alimentație, cu excepția
cererilor de finanțare depuse în primul apel de proiecte.
Art. 18. — (1) Sunt considerate eligibile cheltuielile legate de
terenuri, clădiri, echipamente/instalații și active necorporale
numai dacă sunt incluse în valoarea activului și se regăsesc
înregistrate în contabilitatea beneficiarului în conturile de
imobilizări corporale și necorporale respective.
(2) Pentru unitățile administrativ-teritoriale (autorități ale
administrației publice locale), parteneriatele între unități
administrativ-teritoriale (autorități ale administrației publice
locale) și parteneriatele între unități administrativ-teritoriale
(autorități ale administrației publice locale) și organisme
neguvernamentale, nonprofit, cu personalitate juridică,

Art. 20. — Valoarea maximă estimată a ajutorului de stat care
va fi acordat în cadrul prezentei scheme, pe întreaga durată de
aplicare a acesteia, este de 346,16 milioane euro, din care
315,81 milioane euro din Fondul European de Dezvoltare
Regională (FEDR) și 30,35 milioane euro de la bugetul de stat.
Repartizarea anuală, orientativă, a sumelor alocate se
prezintă astfel:

CAPITOLUL VIII
Durata de aplicare a schemei
Art. 19. — Prezenta schemă de ajutor de stat este valabilă
până la data de 31 decembrie 2013.

Anul

Sume alocate
din FEDR
(milioane euro)

Sume alocate
de la bugetul de stat
(milioane euro)

2010

122,30

11,70

2011

76,92

7,48

2012

66,60

6,42

2013

49,99

4,75

Total

315,81

30,35

Art. 21. — Numărul estimat al beneficiarilor acestei scheme
de ajutor de stat este de 250.
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CAPITOLUL X
Regula de cumul
Art. 22. — Regulile privind cumulul ajutoarelor se aplică în
cazul în care se acordă măsuri de natura ajutorului de stat
aceluiași beneficiar, indiferent de sursa de proveniență a
acestora, respectiv surse locale, regionale, naționale sau
comunitare, pentru finanțarea acelorași costuri eligibile. În
această situație, intensitatea ajutorului trebuie să se încadreze
în valorile maxime admisibile prevăzute pentru regiunea în care
sunt acordate, în conformitate cu Harta ajutoarelor regionale
pentru România în perioada 2007—2013, aprobată de Comisia
Europeană.
Art. 23. — Ajutoarele de stat acordate prin prezenta schemă
nu se cumulează cu alte ajutoare de stat, în sensul art. 87
alin. (1) din Tratatul de instituire a Comunităților Europene, și
nici cu ajutoarele de minimis acordate pentru aceleași costuri
eligibile, în cazul în care acest cumul duce la o intensitate a
ajutorului care depășește nivelul stabilit în prezenta schemă de
ajutor de stat. Plafonul maxim al intensității ajutorului de stat
stabilit în prezenta schemă trebuie respectat, indiferent dacă
finanțarea provine din surse locale, regionale, naționale sau
comunitare.
Art. 24. — Pentru respectarea regulilor de cumul, beneficiarul
de ajutor de stat prezintă o declarație pe propria răspundere,
din care să reiasă dacă a mai beneficiat sau este în curs de
solicitare a altor ajutoare de stat ori ajutoare de minimis pentru
aceleași costuri eligibile. Autoritatea responsabilă va monitoriza
sumele pentru a nu depăși intensitatea maximă admisă.
Art. 25. — Ajutorul de stat se calculează pe baza investițiilor
în active corporale sau necorporale, cu respectarea intensității
maxime stabilite pentru regiunea respectivă.
CAPITOLUL XI
Procedura de implementare a schemei
Art. 26. — Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, în
calitate de autoritate responsabilă cu implementarea prezentei
scheme de ajutor de stat, asigură respectarea procedurilor
prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 117/2006
privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 137/2007.
Art. 27. — Pentru a beneficia de ajutorul de stat prevăzut de
această schemă, solicitanții depun la sediul organismului
intermediar din cadrul agenției pentru dezvoltare regională din
regiunea în care se va implementa proiectul o cerere de
finanțare, împreună cu documentele stabilite în ghidurile
solicitantului, în vederea parcurgerii etapelor procesului de
evaluare și selecție, după cum urmează:
a) verificarea conformității administrative și a eligibilității;
b) evaluarea tehnică și financiară.
Art. 28. — Ajutorul de stat se acordă numai după
parcurgerea etapelor prevăzute la art. 27 și după constatarea
îndeplinirii condițiilor de eligibilitate. În situația în care lucrările au
început anterior semnării contractului de finanțare, întregul
proiect nu este eligibil.
Art. 29. — Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, în
calitate de autoritate responsabilă cu implementarea prezentei
scheme de ajutor de stat, furnizează Consiliului Concurenței o
fișă de informare completată potrivit anexei nr. III la Regulament,
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în vederea transmiterii la Comisia Europeană, în maximum
20 de zile lucrătoare de la aprobarea schemei prin ordin al
ministrului.
CAPITOLUL XII
Reguli privind transparența, monitorizarea și raportarea
Art. 30. — În vederea asigurării transparenței și a
monitorizării ajutoarelor de stat, la nivel european și național,
Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, în calitate de
autoritate responsabilă cu implementarea prezentei scheme, are
obligația să păstreze evidențe detaliate referitoare la alocările
individuale acordate către beneficiari, pe o perioadă de minimum
10 ani de la acordarea ultimului ajutor în cadrul schemei. Aceste
evidențe trebuie să includă toate informațiile necesare pentru a
demonstra respectarea condițiilor impuse de legislația
comunitară în domeniul ajutorului de stat.
Art. 31. — MDRT, în calitate de autoritate responsabilă cu
implementarea prezentei scheme de ajutor de stat, are obligația
să furnizeze informații necesare pentru verificarea respectării
prevederilor comunitare în domeniul ajutorului de stat, la
solicitarea scrisă a Comisiei Europene sau a Consiliului
Concurenței, în maximum 20 de zile lucrătoare.
Art. 32. — MDRT, în calitate de autoritate responsabilă cu
implementarea prezentei scheme de ajutor de stat, transmite
raportarea anuală Consiliului Concurenței privind implementarea
schemei, în conformitate cu Regulamentul privind procedurile
de monitorizare a ajutoarelor de stat pus în aplicare prin Ordinul
președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 28 iunie 2007,
precum și cu Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din
21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE)
nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a
articolului 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene nr. L 140 din 30 aprilie 2004.
Art. 33. — MDRT monitorizează respectarea condițiilor și
criteriilor de eligibilitate pe toată durata de derulare a schemei și
pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea acesteia, iar în situația
în care constată nerespectarea acestor criterii, MDRT
întreprinde toate demersurile necesare pentru recuperarea
ajutorului acordat, inclusiv a dobânzilor aferente, calculate
conform prevederilor comunitare în vigoare.
CAPITOLUL XIII
Dispoziții finale
Art. 34. — Se acordă prefinanțare în procent de maximum
35% din valoarea totală a finanțării ce poate fi acordată
beneficiarului conform contractului numai pentru contractele de
finanțare încheiate după intrarea în vigoare a prezentului ordin.
Art. 35. — Textul schemei și ghidurile solicitantului se publică
integral pe pagina de internet a Programului operațional
regional, la adresele:
http://www.inforegio.ro/index.php?page=STATE_AID și
http://www.inforegio.ro/index.php?page=PUBLICATIONS_
GUIDE_DOC
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MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI

ORDIN
privind aprobarea Planurilor de învățământ pentru cultura de specialitate,
pregătire practică săptămânală și pregătire practică comasată pentru clasele a IX-a și a X-a,
ciclul inferior al învățământului liceal, filiera tehnologică, formele de învățământ zi și seral
Având în vedere prevederile Legii învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului
și Sportului,
ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.
Art. 1. — (1) Se aprobă, pentru forma de învățământ zi,
Planurile de învățământ pentru cultura de specialitate, pregătire
practică și stagii de pregătire practică pentru clasa a IX-a, ciclul
inferior al învățământului liceal, filiera tehnologică, conform
anexei nr. 1.
(2) Pentru forma de învățământ seral, la clasa a IX-a, se
aplică planurile de învățământ pentru forma de învățământ zi
prevăzute în anexa nr. 1, cu mențiunea că acestea nu includ
pregătirea practică săptămânală și stagiile de pregătire practică.
Art. 2. — Se aprobă Domeniile de pregătire de bază pentru
clasa a IX-a, ciclul inferior al învățământului liceal, filiera
tehnologică, în cadrul profilurilor tehnic, resurse naturale și
protecția mediului și servicii, pentru care se organizează
pregătirea în clasa a IX-a din ciclul inferior al liceului, filiera
tehnologică, formele de învățământ zi și seral, conform anexei
nr. 2.
Art. 3. — (1) Se aprobă, pentru forma de învățământ zi,
Planurile de învățământ pentru cultura de specialitate, pregătire
practică săptămânală și pregătire practică comasată pentru
clasa a X-a, ciclul inferior al învățământului liceal, filiera
tehnologică, conform anexei nr. 3.
(2) Pentru forma de învățământ seral, la clasa a X-a, se
aplică planurile de învățământ pentru forma de învățământ zi
prevăzute în anexa nr. 3, cu mențiunea că acestea nu includ
pregătirea practică comasată.

Art. 4. — Se aprobă Structura de pregătire prin învățământul
liceal, filiera tehnologică, pentru nivelul 2 de calificare
profesională, prevăzută în anexa nr. 4.
Art. 5. — Se aprobă Structura de pregătire prin învățământul
liceal, filiera tehnologică, pentru nivelul 3 de calificare
profesională, prevăzută în anexa nr. 5.
Art. 6. — (1) Prezentul ordin intră în vigoare începând cu anul
școlar 2010—2011.
(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin,
orice prevedere contrară se abrogă.
(3) Anexele nr. 1—5*) fac parte integrantă din prezentul
ordin.
Art. 7. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
Art. 8. — Secretariatul de stat pentru învățământul
preuniversitar, Direcția generală educație și învățare pe tot
parcursul vieții, Direcția generală învățământ în limbile
minorităților, relația cu Parlamentul și sindicatele, Direcția
generală economic, finanțe, Centrul Național de Dezvoltare a
Învățământului Profesional și Tehnic, inspectoratele școlare
județene și al municipiului București, precum și conducerile
unităților de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire
prevederile prezentului ordin.

Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
Daniel Petru Funeriu

București, 25 februarie 2010.
Nr. 3.331.
*) Anexele nr. 1—5 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 379 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al
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