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HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2001
privind atestarea domeniului public al județului Hunedoara, precum și al municipiilor,
orașelor și comunelor din județul Hunedoara
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea
publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I. — Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2001 privind
atestarea domeniului public al județului Hunedoara, precum și al
municipiilor, orașelor și comunelor din județul Hunedoara,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634 și
634 bis din 28 august 2002, cu modificările și completările
ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La anexa nr. 17 „Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Balșa”, la secțiunea I „Bunuri
imobile”:
a) se abrogă pozițiile nr. 26, 111, 115 și 117;
b) la poziția nr. 9, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Drum comunal DC 28C”, iar coloana 3 va avea următorul
cuprins: „În localitatea Roșia din DC 28A cu îmbrăcăminte din
balast în lungime de 3,7 km, cu lățimea carosabilului de 6 m și
lățimea platformei de 8 m”;
c) după poziția nr. 186 se introduce o nouă poziție, poziția
nr. 187, conform anexei nr. 1.
2. La anexa nr. 18 „Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Baru”, la secțiunea I „Bunuri
imobile”:
a) se abrogă pozițiile nr. 1, 9, 11, 13, 32, 33, 34, 43, 54, 58,
59 și 65;
b) după poziția nr. 211 se introduc 3 noi poziții, pozițiile
nr. 212—214, conform anexei nr. 2.
3. La anexa nr. 21 „Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Bănița”, la secțiunea I
„Bunuri imobile” se modifică următoarele poziții:
— la poziția nr. 1, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Drum de interes local deschis circulației publice de utilitate
agricolă Botani—Băiești”, iar coloana 3 va avea următorul
cuprins: „Îmbrăcăminte din pământ stabilizat, de la DN 66 până
la drumul Băiești, lungime de 2.652 ml, lățime de 4 ml”;
— la poziția nr. 20, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Drum de interes local deschis circulației publice de utilitate
agricolă Rusești”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins:
„Îmbrăcăminte din macadam, de la DN 66 până la DJ 666,
lungime de 3.990 ml, lățime de 6 ml”;
— la poziția nr. 22, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Drum de interes local deschis circulației publice de utilitate
agricolă Răchita”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins:
„Îmbrăcăminte din pământ stabilizat, de la DJ 666 până la
cătunul Răchita, lungime de 2.295 ml, lățime de 4 ml”;
— la poziția nr. 23, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Drum de interes local deschis circulației publice de utilitate
agricolă Marconi”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins:
„Îmbrăcăminte din pământ stabilizat, de la DN 66 până la cătunul
Marconi, lungime de 1.530 ml, lățime de 4 ml”.
4. La anexa nr. 37 „Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Densuș”, la secțiunea I
„Bunuri imobile” se modifică următoarele poziții:
— la poziția nr. 42, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Drum de exploatație agricolă Lazuri 1”, iar coloana 6 va avea
următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Densuș,
Hotărârea Consiliului Local al Comunei Densuș nr. 8/2010”;
— la poziția nr. 43, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Drum de exploatație agricolă Calea Carnești”, iar coloana 6 va

avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Densuș,
Hotărârea Consiliului Local al Comunei Densuș nr. 8/2010”;
— la poziția nr. 44, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Drum de exploatație agricolă Calea Pestenii”, iar coloana 6 va
avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Densuș,
Hotărârea Consiliului Local al Comunei Densuș nr. 8/2010”;
— la poziția nr. 49, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Drum de exploatație agricolă Luncii”, iar coloana 6 va avea
următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Densuș,
Hotărârea Consiliului Local al Comunei Densuș nr. 8/2010”;
— la poziția nr. 50, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Drum de exploatație agricolă Hațagelului”, iar coloana 6 va
avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Densuș,
Hotărârea Consiliului Local al Comunei Densuș nr. 8/2010”;
— la poziția nr. 69, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Drum de exploatație agricolă Valea Mare”, iar coloana 6 va
avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Densuș,
Hotărârea Consiliului Local al Comunei Densuș nr. 8/2010”.
5. La anexa nr. 42 „Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Ilia”, la secțiunea I „Bunuri
imobile”:
a) se abrogă pozițiile nr. 169, 186—188, 190—202;
b) după poziția nr. 252 se introduc 8 noi poziții, pozițiile
nr. 253—260, conform anexei nr. 3.
6. La anexa nr. 50 „Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Pui”, la secțiunea I „Bunuri
imobile” se modifică următoarele poziții:
— la poziția nr. 82, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum
agricol de exploatație DAE 1”, iar coloana 3 va avea următorul
cuprins: „De la calea ferată Pui, familia Mistău, la pod Strei, moara
Galați, DC 64, lungime 2.485 m, lățime 6 m, drum de pământ”;
— la poziția nr. 98, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Drum agricol de exploatație DAE 2”, iar coloana 3 va avea
următorul cuprins: „De la DC 64 la familia Ceuță, Galați, Hotar
Rușor, lungime 1.800 m, lățime 6 m, drum de pământ”;
— la poziția nr. 119, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Drum agricol de exploatație DAE 3”, iar coloana 3 va avea
următorul cuprins: „De la hotar Galați, la pod Strei Rușor,
lungime 1.210 m, lățime 6 m, drum de pământ”;
— la poziția nr. 120, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Drum agricol de exploatație DAE 4”, iar coloana 3 va avea
următorul cuprins: „De la pod Strei Rușor la DN 66, lungime 465 m,
lățime de 6 m, drum de pământ.”
7. La anexa nr. 54 „Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Râu de Mori”, la secțiunea I
„Bunuri imobile”, după poziția nr. 72 se introduc 14 noi
poziții, pozițiile nr. 73—86, conform anexei nr. 4.
8. La anexa nr. 55 „Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Romos”, la secțiunea I
„Bunuri imobile”:
a) la poziția nr. 89, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Drum agricol Romoșel—Ciungu Mare”;
b) după poziția nr. 240 se introduce o nouă poziție, poziția
nr. 241, conform anexei nr. 5.
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9. La anexa nr. 57 „Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Sălașu de Sus”, la secțiunea I
„Bunuri imobile” se modifică următoarele poziții:
— la poziția nr. 8, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Drum agricol de exploatație nr. 3 Sălașu de Sus — Băraști”, iar
coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime 3.570 m, lățimea
6 m, drum de pământ”;
— la poziția nr. 14, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Drum agricol de exploatație nr. 5 Sălașu de Sus—Dricul de
Sus—Vad”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime
870 m, lățimea 6 m, drum de pământ”;
— la poziția nr. 29, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Drum agricol de exploatație nr. 4 Peștera—Piatra”, iar coloana 3
va avea următorul cuprins: „Lungime 1.390 m, lățimea 6 m,
drum de pământ”;
— la poziția nr. 37, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Drum agricol de exploatație nr. 6 Paroș—Zăvoi”, iar coloana 3
va avea următorul cuprins: „Lungime 2.050 m, lățimea 6 m,
drum de pământ”;
— la poziția nr. 50, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Drum agricol de exploatație nr. 1 Zăvoi—Ohaba de Sub Piatră”,
iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime 2.520 m,
lățimea 6 m, drum de pământ”;
— la poziția nr. 51, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Drum agricol de exploatație nr. 2 Zăvoi- Salașu de Jos”, iar
coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime 1.860 m, lățimea
6 m, drum de pământ”.
10. La anexa nr. 63 „Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Totești”, la secțiunea I
„Bunuri imobile”:
a) se modifică următoarele poziții:
— la poziția nr. 4, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Drum agricol de exploatație Drumul Pășunii”, iar coloana 3 va
avea următorul cuprins: „Drum pietruit, sat Totești, lungime
1.680 m, lățime 5 m, se formează din calea ferată până în
pășune, hotar cu comuna General Berthelot”;
— la poziția nr. 5, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Drum agricol de exploatație «Drumul Rovinii»”, iar coloana 3
va avea următorul cuprins: „Drum nepietruit, îmbrăcăminte din
pământ stabilizat, sat Totești, lungime 1.115 m, lățime 5 m, se
formează din DJ 687 până la canal 18 Obreja”;
— la poziția nr. 6, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Drum agricol de exploatație «Drum paralel cu calea ferată»”,
iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Nepietruit,
îmbrăcăminte din pământ, sat Totești, lungime 996 m, lățime
5 m, se formează din DJ 687 până la «Calea mică»”;
— la poziția nr. 7, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Drum agricol de exploatație «Cleje—Calea mică»”, iar
coloana 3 va avea următorul cuprins: „Nepietruit, îmbrăcăminte
din pământ, sat Totești, lungime 585 m, lățime 5 m, se formează
din DN 68 până la «Măstăcănei»”;
— la poziția nr. 28, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Drum agricol de exploatație «Piua»”, iar coloana 3 va avea
următorul cuprins: „Îmbrăcăminte din pământ stabilizat, sat
Cirnești, lungime 360 m, lățime 5 m, se formează din DJ 685
până la râul Cirlete”;
— la poziția nr. 29, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Drum agricol de exploatație «Câmpu Barb»”, iar coloana 3 va
avea următorul cuprins: „Îmbrăcăminte din pământ, sat Cirnești,
lungime 1.750 m, lățime 5 m, se formează de la limita satului
Cirnești spre Ostrov”;

— la poziția nr. 30, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Drum agricol de exploatație «De la coloană»”, iar coloana 3 va
avea următorul cuprins: „Nepietruit, sat Cirnești, lungime 986 m,
lățime 5 m, se formează din DN 68 spre Păclișa”;
— la poziția nr. 47, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Drum agricol de exploatație «Câmpu Mare»”, iar coloana 3 va
avea următorul cuprins: „Îmbrăcăminte din pământ stabilizat, sat
Păclișa, lungime 293 m, lățime 5 m, se formează din DC 83
până la «Zăvoaie» Totești”;
— la poziția nr. 48, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Drum agricol de exploatație «Drumul gării», iar coloana 3 va
avea următorul cuprins: „Pietruit, sat Păclișa, lungime 1.950 m,
lățime 5 m, se formează de la limita intravilan sat Păclișa până
la «Pârâul de Câmp»”;
— la poziția nr. 49, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Drum agricol de exploatație «După spital»”, iar coloana 3 va avea
următorul cuprins: „Nepietruit, lungime 1.615 m, lățime 5 m, sat
Păclișa, se formează din hotar cu satul Cirnești până în DC 83”;
— la poziția nr. 58, coloana 2 va avea următorul cuprins:
„Drum agricol de exploatație «Pășune—după sat»”, iar coloana 3
va avea următorul cuprins: „Nepietruit, sat Reea, lungime
1.170 m, lățime 5 m, se formează din pășune—pod Cirlete până
la limita intravilan”;
b) după poziția nr. 91 se introduce o nouă poziție, poziția
nr. 92, conform anexei nr. 6.
11. La anexa nr. 65 „Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei General Berthelot”, la
secțiunea I „Bunuri imobile”:
a) se modifică următoarele poziții:
— la poziția nr. 10, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„Îmbrăcăminte din pământ stabilizat de la podul peste râul
Galbena — sat Fărcădin până la limita cu orașul Hațeg, lungime
3.000 m, lățime 6 m”;
— la poziția nr. 11, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„Îmbrăcăminte din pământ stabilizat sat Fărcădin din Drumul
Luncii până la limita cu satul Totești, lungime 2.090 m, lățime
4 m”;
— la poziția nr. 13, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„Îmbrăcăminte din pământ stabilizat sat Fărcădin de la râul
Galbena până în colț tarla Buduroni, lungime 1.005 m, lățime 6 m”;
— la poziția nr. 14, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„Îmbrăcăminte din pământ stabilizat sat Fărcădin din colț tarla
Buduroni până în Pășunea Mare (limita de sud cu satul Copaci),
lungime 1.500 m, lățime 4 m”;
— la poziția nr. 25, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„Îmbrăcăminte din pământ stabilizat sat Tuștea din Obreje până
în drumul Bălții (la iugărele taurilor — Fărcădin), lungime
2.700 m, lățime 6 m”;
— la poziția nr. 26, coloana 3 va avea următorul cuprins:
„Îmbrăcăminte din pământ stabilizat sat Tuștea de la podul de
peste râul Galbena până la limita administrativă a satului
Hățăgel, lungime 1.663 m, lățime 6 m”;
b) după poziția nr. 99 se introduc 12 noi poziții, pozițiile
nr. 100—111, conform anexei nr. 7.
12. La anexa nr. 68 „Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Vețel”, la secțiunea I „Bunuri
imobile”, după poziția nr. 159 se introduc 38 de noi poziții,
pozițiile nr. 160—197, conform anexei nr. 8.
Art. II. — Anexele nr. 1—8 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
p. Ministrul administrației și internelor,
Mihai Capră,
secretar de stat
București, 14 iulie 2010.
Nr. 707.
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ANEXA Nr. 1

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Balșa
SECȚIUNEA I
Bunuri imobile
Nr.
crt.

Codul
de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul
dobândirii
sau, după
caz, al dării în
folosință

0

1

2

3

4

187.

1.3.7.1.

În localitatea Mada—Balșa cu
îmbrăcăminte din balast în
Drum comunal DC 28A
lungime de 7,1 km, cu lățimea
din DC 28 Mada
carosabilului de 6 m și lățimea
platformei de 8 m

1895

Valoarea de
inventar
— în lei —

Situația juridică actuală

5

6

—

Domeniul public al comunei
Balșa, potrivit Hotărârii
Consiliului Local al Comunei
Balșa nr. 6/2010

ANEXA Nr. 2

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Baru
SECȚIUNEA I
Bunuri imobile
Nr.
crt.

Codul
de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul
dobândirii
sau, după
caz, al dării în
folosință

0

1

2

3

4

212.

213.

214.

1.3.7.1.

Lungime — 3.000 m
Drum comunal DC 70
lățime — 4 m
Livadia—Valea Lupului
Drum de piatră

1.3.7.1.

Lungime — 6.500 m
Drum comunal DC 70D lățime — 4 m
Baru—Valea Lupului
Drum de piatră și parțial
pământ

1.3.7.1.

Lungime — 4.000 m
Drum comunal DC 70E
lățime — 4 m
Baru—Livadia
Drum de pământ

1983

1983

1983

Valoarea de
inventar
— în lei —

Situația juridică actuală

5

6

—

Domeniul public al comunei
Baru, potrivit Hotărârii
Consiliului Local al Comunei
Baru nr. 44/2010

—

Domeniul public al comunei
Baru, potrivit Hotărârii
Consiliului Local al Comunei
Baru nr. 44/2010

—

Domeniul public al comunei
Baru, potrivit Hotărârii
Consiliului Local al Comunei
Baru nr. 44/2010
ANEXA Nr. 3

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ilia
SECȚIUNEA I
Bunuri imobile
Nr.
crt.

Codul
de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul
dobândirii
sau, după
caz, al dării în
folosință

0

1

2

3

4

253.

1.6.4.

Clădire cinematograf
„Lumina” Ilia

Clădire cinematograf
„Lumina” Ilia, situată în
comuna Ilia, Str. Libertății nr. 10,
având capacitatea de 300 de
locuri

2009

Valoarea de
inventar
— în lei —

Situația juridică actuală

5

6

6.306,88

Domeniul public al comunei
Ilia, potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr. 26/2009
Ordonanța Guvernului
nr. 59/2005, cu modificările
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0

1

2

3

4

5

6

și completările ulterioare
Protocol de preluare
nr. 800/3.901/2009

254.

255.

256.

257.

258.

259.

1.6.8.

Teren în suprafață de 3.000 mp,
aferent stației de epurare
din localitatea Bretea
Mureșeană, identificat în titlul
de proprietate nr. 20/5.999,
Teren aferent Stației de
parcela nr. 1.033/44/1
epurare din localitatea
Vecinătăți: la Nord —
Bretea Mureșeană
Osoianu Constantin, la Est —
intravilan Bretea Mureșeană,
la Sud — intravilan Bretea
Mureșeană, la Vest — Ister
Petru

2009

0

Domeniul public al comunei
Ilia, potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr. 41/2009
Titlul de proprietate
nr. 20/5.999, nr. parcelă
1.033/44/1

1.6.8.

Teren în suprafață de 10.000 mp,
aferent gospodăriei de apă
din localitatea Bretea
Mureșeană, identificat în
Teren aferent
cartea funciară nr. 60.097 a
gospodăriei de apă din
localității Bretea Mureșeană,
localitatea Bretea
nr. parcelă 1091/1
Mureșeană
Vecinătăți: la Nord — comuna
Ilia, la Est — comuna Ilia, la
Sud — comuna Ilia, la Vest —
drum

2009

0

Domeniul public al comunei
Ilia, potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr. 41/2009

1.6.4.

Clădire situată în comuna Ilia,
Str. Libertății nr. 16,
construcție din cărămidă,
Clădire administrativă
având suprafața construită de
la Căminul Cultural Ilia
166 mp, înscrisă în cartea
cu destinația de Centru
funciară nr. 60.107 a localității
de îngrijire și asistență
Ilia, nr. parcelă 692, 693
după programul școlar
Vecinătăți: la Nord — comuna
tip „after school”
Ilia, la Est — Marian Adrian,
la Vest — Iovan Mariana, la
Sud — drum

2004

0

Domeniul public al comunei
Ilia, potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr. 41/2009

1.3.7.

Teren aferent clădirii
administrative la
Căminul Cultural Ilia

Teren situat pe Str. Libertății
nr. 16, în suprafață de
2.778 mp, înscris în cartea
funciară nr. 60.107 a localității
Ilia, nr. parcelă 692, 693
Vecinătăți: la Nord — teren
comuna Ilia, la Est — Marian
Adrian, la Vest — Iovan
Mariana, la Sud — drum

2004

0

Domeniul public al comunei
Ilia, potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr. 41/2009

1.3.7.1.

Drum agricol de
exploatație nr. 1

Situat în extravilanul comunei
Ilia, satul Ilia, pornește de la
str. Horea până la DN 7, cu
lungimea de 3,05 km și lățimea
de 4 m, drum de pământ,
deservește suprafețele
agricole situate în locul numit
„Țarina de Jos — Ilia”

2010

0

Domeniul public al comunei
Ilia, potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr. 26/2010

1.3.7.1.

Drum agricol de
exploatație nr. 2

Situat în extravilanul comunei
Ilia, satele Bacea și Sârbi,
pornește de la DC 153 (Ilia—
Bacea) până la DJ 706

2010

0

Domeniul public al comunei
Ilia, potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr. 26/2010

6
0
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2010

0

Domeniul public al comunei
Ilia, potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr. 26/2010

(DJ 706A — DN 76), cu
lungimea de 1,72 km și
lățimea de 4 m, drum de
pământ, deservește
suprafețele agricole situate în
locurile numite „La Rugă”

260.

1.3.7.1.

Drum agricol de
exploatație nr. 3

Situat în extravilanul comunei
Ilia, satele Cuieș și Bacea,
pornește de la DC 153 (Ilia—
Bacea) până la DC 154
(Ilia—Cuieș—Ulieș—DN 7),
până la DC 153 (Ilia—
Bacea), cu lungimea de
2,15 km și lățimea de 4 m,
drum de pământ, deservește
suprafețele agricole situate în
locurile numite „Petrani”

ANEXA Nr. 4

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Râu de Mori

SECȚIUNEA I
Bunuri imobile

Elementele de identificare

Anul
dobândirii
sau, după
caz, al dării în
folosință

Valoarea de
inventar
— în lei —

Situația juridică actuală

3

4

5

6

Nr.
crt.

Codul
de clasificare

Denumirea bunului

0

1

2

1.6.4.

Clădire școală Râu de
Mori

Situat în comuna Râu de
Mori, satul Râu de Mori

1.6.

Stație autobuz Unciuc

Situat în comuna Râu de
Mori, satul Unciuc

1.6.3.2.

Împrejmuire sediu
administrativ Râu de
Mori + poartă + portiță

Situat in comuna Râu de
Mori, satul Râu de Mori

1.6.3.2.

Împrejmuire grădină
Primărie Râu de Mori

Situat în comuna Râu de
Mori, satul Râu de Mori

1.6.

Dependință sediu
administrativ vechi

Situat în comuna Râu de
Mori, satul Râu de Mori

1.6.

Adăpost animale
Glamee

Situat în comuna Râu de
Mori, satul Râu de Mori

73.

74.

75.

76.

77.

78.

2010

2010

2010

2010

2010

2010

57.800

Domeniul public al comunei
Râu de Mori, potrivit
Hotărârii Consiliului Local
nr. 14/2010

10.500

Domeniul public al comunei
Râu de Mori, potrivit
Hotărârii Consiliului Local
nr. 14/2010

83.000

Domeniul public al comunei
Râu de Mori, potrivit
Hotărârii Consiliului Local
nr. 14/2010

50.000

Domeniul public al comunei
Râu de Mori, potrivit
Hotărârii Consiliului Local
nr. 14/2010

27.100

Domeniul public al comunei
Râu de Mori, potrivit
Hotărârii Consiliului Local
nr. 14/2010

141.579

Domeniul public al comunei
Râu de Mori, potrivit
Hotărârii Consiliului Local
nr. 14/2010
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79.

80.

81.

82.

83.

84.

1

2

3

1.6.

Situat în comuna Râu de
Mori, Ostrov, în suprafață de
2.800 mp, destinat
construcției unor obiective de
Teren extravilan pentru
interes local
construcția unor
Vecinătăți:
obiective de interes
la Nord: pășune
local
la Vest: pârâu
la Est: pășune
la Sud: proprietar privat
Înscris sub nr. topo. 48/8

1.6.

Situat în comuna Râu de
Mori, satul Râu de Mori, în
suprafață de 155,56 ha,
destinat construcției unor
Teren extravilan pentru
obiective de interes local
construcția unor
Vecinătăți:
obiective de interes
la Nord: pădure
local
la Vest: pârâu
la Est: pârâu
la Sud: pășune comunală
Înscris sub nr. topo. 1.657/2

1.6.

Situat în comuna Râu de
Mori, satul Râu de Mori, în
suprafață de 3.264 mp,
destinat construcției unor
obiective de interes local
Vecinătăți:
la Nord: proprietate publică
la Vest: limită intravilan
la Est: drum de exploatare
la Sud: proprietar particular
Înscris sub nr. topo. 75/14

Teren intravilan pentru
construcția unor
obiective de interes
local

1.3.7.

Situat în comuna Râu de
Mori, satul Râu de Mori, în
suprafață de 7.300 mp,
destinat construcției unor
Teren extravilan pentru
obiective de interes local
construcția unor
Vecinătăți:
obiective de interes
la Nord: drum
local
la Vest: pășune + drum
la Est: pășune
la Sud: pășune
Înscris sub nr. topo. 1653

1.6.

Situat în comuna Râu de
Mori, satul Râu de Mori, în
suprafață de 3.700 mp,
destinat construcției unor
Teren extravilan pentru
obiective de interes local
construcția unor
Vecinătăți:
obiective de interes
la Nord: pârâul Râușor
local
la Vest: pădure
la Est: drum
la Sud: drum
Înscris sub nr. topo. 1.652

1.6.

Teren intravilan pentru
construcția unor
obiective de interes
local

Situat în comuna Râu de
Mori, satul Râu de Mori, în
suprafață de 1.178 mp,
destinat construcției unor
obiective de interes local

4

2010

2004

2008

2007

2007

2007

5

6

0

Domeniul public al comunei
Râu de Mori, potrivit
Hotărârii Consiliului Local
nr. 14/2010
Titlul de proprietate
nr. 20/7.311/2010 emis de
Comisia județeană pentru
stabilirea dreptului de
proprietate asupra
terenurilor —
județul Hunedoara

0

Domeniul public al comunei
Râu de Mori, potrivit
Hotărârii Consiliului Local
nr. 14/2010
Titlul de proprietate
nr. 90.878/470/2004 emis de
Comisia județeană
pentru stabilirea dreptului
de proprietate asupra
terenurilor —
județul Hunedoara

0

Domeniul public al comunei
Râu de Mori, potrivit
Hotărârii Consiliului Local
nr. 14/2010
Titlul de proprietate
nr. 20/3.930/2008 emis
de Comisia județeană
pentru stabilirea dreptului
de proprietate asupra
terenurilor —
județul Hunedoara

0

Domeniul public al comunei
Râu de Mori, potrivit
Hotărârii Consiliului Local
nr. 14/2010
Titlul de proprietate
nr. 20/285/2007 emis de
Comisia județeană
pentru stabilirea dreptului
de proprietate asupra
terenurilor —
județul Hunedoara

0

Domeniul public al comunei
Râu de Mori, potrivit
Hotărârii Consiliului Local
nr. 14/2010
Titlul de proprietate
nr. 20/285/2007 emis
de Comisia județeană
pentru stabilirea dreptului
de proprietate asupra
terenurilor —
județul Hunedoara

0

Domeniul public al comunei
Râu de Mori, potrivit
Hotărârii Consiliului Local
nr. 14/2010

8
0

85.

86.
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Vecinătăți:
la Nord: drum comunal
la Vest: râul Râușor
la Est: domeniul public
la Sud: râul Râușor

Titlul de proprietate
nr. 90.878/655/2007 emis de
Comisia județeană
pentru stabilirea dreptului
de proprietate asupra
terenurilor —
județul Hunedoara

Teren intravilan pentru
construcția unor
obiective de interes
local

Situat în comuna Râu de
Mori, satul Râu de Mori, în
suprafață de 671,4 mp,
destinat construcției unor
obiective de interes local
Vecinătăți:
la Nord: domeniul privat
la Vest: drum de acces
la Est: teren extravilan
proprietari particulari
la Sud: domeniul privat
Parcela nr. 73/5/7 este
dezmembrată din parcela
nr. 73/5 din T.P. anterior
menționat.

0

Domeniul public al
comunei Râu de Mori,
potrivit Hotărârii Consiliului
Local nr. 14/2010
Titlul de proprietate
nr. 90.878/520/2005
emis de Comisia județeană
pentru stabilirea dreptului
de proprietate asupra
terenurilor —
județul Hunedoara

Teren intravilan pentru
construcția unor
obiective de interes
local

Situat în comuna Râu de
Mori, satul Râu de Mori, în
suprafață de 667,0 mp,
destinat construcției unor
obiective de interes local
Vecinătăți:
la Nord: drum privat
la Vest: drum de acces
la Est: teren extravilan
proprietari particulari
la Sud: domeniul public
Parcela nr. 73/5/8 este
dezmembrată din parcela
nr. 73/5 din T.P. anterior
menționat.

0

Domeniul public al comunei
Râu de Mori, potrivit
Hotărârii Consiliului Local
nr. 14/2010
Titlul de proprietate
nr. 90.878/520/2005 emis
de Comisia județeană
pentru stabilirea dreptului
de proprietate asupra
terenurilor —
județul Hunedoara

2005

2005

ANEXA Nr. 5

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Romos
SECȚIUNEA I
Bunuri imobile
Nr.
crt.

Codul
de clasificare

Denumirea bunului

0

1

2

241.

1.6.1.

Teren destinat
construcției de case
pentru specialiști,
Programul
„Renașterea satului
românesc — 10 case
pentru specialiști”

Elementele de identificare

Anul
dobândirii
sau, după
caz, al dării în
folosință

Valoarea de
inventar
— în lei —

Situația juridică actuală

3

4

5

6

Teren agricol în suprafață de
10.000 mp, situat în comuna
Romos, satul Romos, parcela
1.418/38

2008

Domeniul public al comunei
Romos, potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr. 20/2010,
Titlul de proprietate
nr. 20/7.306/2010 eliberat de
Comisia județeană
pentru stabilirea dreptului
de proprietate asupra
terenurilor, județul
Hunedoara

9
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ANEXA Nr. 6

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Totești
SECȚIUNEA I
Bunuri imobile
Nr.
crt.

Codul
de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul
dobândirii
sau, după
caz, al dării în
folosință

0

1

2

3

4

Teren intravilan, situat în satul
Reea, în suprafață de
6.000 mp, având ca vecini:
intravilan satul Reea, pârâul
Cirlete, pășune satul Paclisa,
DC 83, identificat potrivit C.F.
nr. 300, nr. topo. 264

1991

92.

1.6.2.

Teren intravilan

Valoarea de
inventar
— în lei —

Situația juridică actuală

5

6

Domeniul public al comunei
Totești, potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr. 10/2010

ANEXA Nr. 7

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei General Berthelot
SECȚIUNEA I
Bunuri imobile
Nr.
crt.

Codul
de clasificare

Denumirea bunului

0

1

2

100.

101.

102.

103.

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

Elementele de identificare

Anul
dobândirii
sau, după
caz, al dării în
folosință

Valoarea de
inventar
— în lei —

Situația juridică actuală

3

4

5

6

Drum vicinal

Îmbrăcăminte din pământ
stabilizat, satul General
Berthelot, de la poarta
secundară a fostului IAS
până la drumul vicinal ce
merge la Balta Unirea,
lungime 600 m, lățime 4,5 m

Drum vicinal

Îmbrăcăminte din pământ
stabilizat, satul Livezi, de la
drum vicinal Cirezu (din vale
de la Urzica) până la Drumul
Aparatului, lungime 400 m,
lățime 4,5 m

Drum vicinal

Îmbrăcăminte din pământ
stabilizat, satul Tuștea, de la
Vârful Aparatului până în DJ
687C (lângă gospodăria lui
Crai Doru), lungime 2.050 m,
lățime 4,5 m

Drum vicinal

Îmbrăcăminte din pământ
stabilizat, satul Livezi, de la
Vârful Aparatului pe la grădina
lui Avram până la limita de
hotar cu satul Boița, lungime
1.800 m, lățime 4,5 m

1895

Domeniul public al comunei
General Berthelot, potrivit
Hotărârii Consiliului Local
nr. 49/2009

1895

Domeniul public al comunei
General Berthelot, potrivit
Hotărârii Consiliului Local
nr. 49/2009

1895

Domeniul public al comunei
General Berthelot, potrivit
Hotărârii Consiliului Local
nr. 49/2009

1895

Domeniul public al comunei
General Berthelot, potrivit
Hotărârii Consiliului Local
nr. 49/2009

10
0
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104.

105.

106.

107.

108.

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

1.3.7.1

109.

110.

111.

1.3.7.1

2

3

4

5

6

Drum vicinal

Îmbrăcăminte din pământ
stabilizat, satul Livezi, de la
drum vicinal Cirezu (din vale
de la Urzica) pe Prislop până
la limita cu Silvașul de Sus,
lungime 750 m, lățime 4,5 m

Drum vicinal

Îmbrăcăminte din pământ
stabilizat, satul Livezi, de la
drum vicinal Cirezu (din vale
de la Urzica) pe Prislop până
la limita cu Silvașul de Sus,
lungime 750 m, lățime 4,5 m

Drum vicinal

Îmbrăcăminte din pământ
stabilizat, satul Livezi, de la
fostele birouri ale IPEG (pe
Băceușa — Valea Jupânesii)
până la Poiana, lungime
750 m, lățime 4,5 m

Domeniul public al comunei
General Berthelot, potrivit
Hotărârii Consiliului Local
nr. 49/2009

Drum vicinal

Îmbrăcăminte din pământ
stabilizat, satul Tuștea, de la
Părău (din dreptul proprietății
lui Ilian Roderica) până în
Drumul Toteștiului (la iugărele
taurilor), lungime 1.200 m,
lățime 4,5 m

1895

Domeniul public al comunei
General Berthelot, potrivit
Hotărârii Consiliului Local
nr. 49/2009

Drum vicinal

Îmbrăcăminte din pământ
stabilizat, satul Tuștea, de la
Părău (din dreptul proprietății
lui Ilian Roderica) până în
Drumul Toteștiului (la iugărele
taurilor), lungime 1.200 m,
lățime 4,5 m

1895

Domeniul public al comunei
General Berthelot, potrivit
Hotărârii Consiliului Local
nr. 49/2009

Teren extravilan —
Luncă Tuștea

Suprafață de 30.000 mp,
având destinația de teren
arabil, CF nr. 60.048, situat
între vecinii: la Vest canal, la
Sud teren primărie, la Nord
DJ 687C, la Est teren
primărie

1991

Domeniul public al comunei
General Berthelot, potrivit
Hotărârii Consiliului Local
nr. 11/2010

Teren extravilan —
Luncă Tuștea

Suprafață de 46.215 mp,
având destinația de teren
arabil, CF nr. 60.049, situat
între vecinii: la Vest canal, la
Sud teren primărie, la Nord
teren primărie, la Est canal

1991

Domeniul public al comunei
General Berthelot, potrivit
Hotărârii Consiliului Local
nr. 11/2010

Drum vicinal
Bălții 1

Îmbrăcăminte din pământ
stabilizat, satul Fărcădin, din
Drumul Bălții (de la iugărele
taurilor) până la Măieriște,
lungime 800 m, lățime 6 m

1895

Domeniul public al comunei
General Berthelot, potrivit
Hotărârii Consiliului Local
nr. 13/2010

Drumul

1895

Domeniul public al comunei
General Berthelot, potrivit
Hotărârii Consiliului Local
nr. 49/2009

1895

Domeniul public al comunei
General Berthelot, potrivit
Hotărârii Consiliului Local
nr. 49/2009
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ANEXA Nr. 8

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Vețel
SECȚIUNEA I
Bunuri imobile
Nr.
crt.

Codul
de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul
dobândirii
sau, după
caz, al dării în
folosință

0

1

2

3

4

1.3.7.1.

Drum agricol de
exploatație nr. 1, Vețel

Drum de pământ, L = 0,600 km,
l = 4 m (nr. parcelă în plan
cadastral atribuit De 981),
de la stadion până la Valea
Herepeii

1991

Domeniul public al comunei
Vețel, potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr. 7/2010

1.3.7.1.

Drum de pământ, L = 1,9 km,
Drum agricol de
l = 4 m (nr. parcelă în plan
exploatație nr. 2, Vețel, cadastral atribuit De 1085),
Mintia
de la Valea Herepeii până la
Barajul Mintia

1991

Domeniul public al comunei
Vețel, potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr. 7/2010

1.3.7.1.

Drum agricol de
exploatație nr. 3, Vețel

Drum de pământ, L = 0,3 km,
l = 4 m (nr. parcelă în plan
cadastral atribuit De 1037),
prelungire drum Delnița până
la râul Mureș

1991

Domeniul public al comunei
Vețel, potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr. 7/2010

1.3.7.1.

Drum de pământ, L = 0,55 km,
l = 4 m (nr. parcelă în plan
Drum agricol de
cadastral atribuit De 1056),
exploatație nr. 4, Mintia pe lângă canal turnuri de
răcire Mintia până la râul
Mureș

1991

Domeniul public al comunei
Vețel, potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr. 7/2010

1.3.7.1.

Drum de pământ, L = 0,58 km,
l = 4 m (nr. parcelă în plan
Drum agricol de
cadastral atribuit De 1613), de
exploatație nr. 5, Mintia
la Târg Mintia până la DC
129B Mintia Târg — Herepeia

1991

Domeniul public al comunei
Vețel, potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr. 7/2010

1.3.7.1.

Drum de pământ, L = 0,95 km,
l = 4 m (nr. parcelă în plan
Drum agricol de
cadastral atribuit De
exploatație nr. 6, Mintia
1256/12), de la str. I. Corvin
până la Canal drenaj Avicola

1991

Domeniul public al comunei
Vețel, potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr. 7/2010

1.3.7.1.

Drum de pământ, L = 0,85 km,
l = 4 m (nr. parcelă în plan
Drum agricol de
cadastral atribuit De
exploatație nr. 7, Mintia 1256/12/1), de la str. Canal
drenaj Avicola până la Valea
Devei

2005

Domeniul public al comunei
Vețel, potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr. 7/2010

1.3.7.1.

Drum înveliș de piatră,
L = 0,26 km, l = 7 m (nr.
Drum agricol de
parcelă în plan cadastral
exploatație nr. 8, Mintia atribuit De 1116), de la Baraj
Mintia până la Gard Colt Fier
Vechi

1991

Domeniul public al comunei
Vețel, potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr. 7/2010

160.
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165.
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Valoarea de
inventar
— în lei —

Situația juridică actuală
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1.3.7.1.

Drum înveliș de piatră,
L = 1,00 km, l = 7 m
Drum agricol de
(nr. parcelă în plan cadastral
exploatație nr. 9, Mintia atribuit De 1130/2), de la
Gard Colt Fier Vechi până la
DC 129A

4

5

6

1991

Domeniul public al comunei
Vețel, potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr. 7/2010

1.3.7.1.

Drum de acces nr. 10
Mintia

Drum de pământ, L = 0,15 km,
l = 2 m (nr. parcelă în plan
cadastral atribuit Pt 1216), de
la DN 7 până la linia CFR

1991

Domeniul public al comunei
Vețel, potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr. 7/2010

1.3.7.1.

Drum de pământ, L = 0,75 km,
l = 4 m (nr. parcelă în plan
Drum agricol de
cadastral atribuit De 1046),
exploatație nr. 11 Vețel, de la De 1037 — prelungire
Mintia
Delniță până la DE 1056 —
lângă turnurile de răcire
Mintia

1991

Domeniul public al comunei
Vețel, potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr. 7/2010

1.3.7.1.

Drum agricol de
exploatație nr. 12
Vețel, Mintia

Drum de pământ, L = 1,7 km,
l = 4 m (nr. parcelă în plan
cadastral atribuit De 1055),
de la Valea Vețelului până la
castrul roman

1991

Domeniul public al comunei
Vețel, potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr. 7/2010

1.3.7.1.

Drum de pământ, L = 1,5 km,
l = 4 m (nr. parcelă în plan
Drum agricol de
cadastral atribuit De 946),
exploatație nr. 13 Vețel
de la DN 7 până după
Balastiera — Pod CFR Mureș

1991

Domeniul public al comunei
Vețel, potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr. 7/2010

1.3.7.1.

Drum agricol de
exploatație nr. 14
Leșnic

Drum de pământ, L = 0,98 km,
l = 4 m (nr. parcelă în plan
cadastral atribuit De 863), de
la pârâul Hobița până la
parcare după gospodăria
fam. Lică Dumitru

1991

Domeniul public al comunei
Vețel, potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr. 7/2010

Drum agricol de
exploatație nr. 15,
Leșnic

Drum de pământ, L = 1,35 km,
l = 4 m (nr. parcelă în plan
cadastral atribuit De 106), din
DN 7 de la parcare după fam.
Lică până la drumul ce
coboară după satul Leșnic

1991

Domeniul public al comunei
Vețel, potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr. 7/2010

Drum agricol de
exploatație nr. 16
Leșnic

Drum de pământ, L = 1,00 km,
l = 4 m (nr. parcelă în plan
cadastral atribuit De 102), de
la De 106 ce coboară la
parcare după fam. Lică până
la drumul ce coboară după
satul Leșnic

1991

Domeniul public al comunei
Vețel, potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr. 7/2010

Drum agricol de
exploatație nr. 17,
Leșnic

Drum de pământ, L = 0,5 km,
l = 4 m (nr. parcelă în plan
cadastral atribuit De 158), din
DN 7 de la parcare după fam.
Lică până la pădurea lui
Ardeleanu N

1991

Domeniul public al comunei
Vețel, potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr. 7/2010

1.3.7.1.

1.3.7.1.

1.3.7.1.
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1.3.7.1.

Drum agricol de
exploatație nr. 18,
Leșnic

Drum de pământ, L = 0,85 km,
l = 4 m (nr. parcelă în plan
cadastral atribuit De 78), din
str. I.Vidu până la De 106

1991

Domeniul public al comunei
Vețel, potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr. 7/2010

1.3.7.1.

Drum agricol de
exploatație nr. 19,
Leșnic

Drum de pământ, L = 0,95 km,
l = 4 m (nr. parcelă în plan
cadastral atribuit De 72),
de la De 78 până la podeț
Valea Leșnic De 56

1991

Domeniul public al comunei
Vețel, potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr. 7/2010

1.3.7.1.

Drum agricol de
exploatație nr. 20,
Leșnic

Drum de pământ, L = 2,1 km,
l = 4 m (nr. parcelă în plan
cadastral atribuit De 56), din
Str. Mureșului lângă S.C.
Avicola până la DN 7, pe
lângă tabla 5

1991

Domeniul public al comunei
Vețel, potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr. 7/2010

1.3.7.1.

Drum agricol de
exploatație nr. 21,
Leșnic

Drum de pământ, L = 0,70 km,
l = 4 m (nr. parcelă în plan
cadastral atribuit De 19),
de la De 56 până la cotul
Mureșului

1991

Domeniul public al comunei
Vețel, potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr. 7/2010

1.3.7.1.

Drum agricol de
exploatație nr. 22,
Leșnic

Drum de pământ, L = 0,56 km,
l = 4 m (nr. parcelă în plan
cadastral atribuit De 376/1),
de la Goț Octavian
până la Valea Leșnicului —
Str. Arinilor

1991

Domeniul public al comunei
Vețel, potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr. 7/2010

1.3.7.1.

Drum agricol de
exploatație nr. 23,
Leșnic

Drum de pământ, L = 0,55 km,
l = 4 m (nr. parcelă în plan
cadastral atribuit De 580),
de la str. V. Bratii până la
Barcuri — Olar Marin

1991

Domeniul public al comunei
Vețel, potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr. 7/2010

1.3.7.1.

Drum agricol de
exploatație nr. 24,
Leșnic

Drum de pământ, L = 0,18 km,
l = 4 m (nr. parcelă în plan
cadastral atribuit De 508),
de la str. V. Bratii până la
Stadion Leșnic

1991

Domeniul public al comunei
Vețel, potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr. 7/2010

1.3.7.1.

Drum agricol de
exploatație nr. 25,
Leșnic

Drum de pământ, L = 0,50 km,
l = 4 m (nr. parcelă în plan
cadastral atribuit De 18),
de la Valea Bratii până la
mijlocul tarlalei 2

1991

Domeniul public al comunei
Vețel, potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr. 7/2010

1.3.7.1.

Drum agricol de
exploatație nr. 26,
Leșnic

Drum de pământ, L = 0,35 km,
l = 4 m (nr. parcelă în plan
cadastral atribuit De 15/62),
de la DN 7 până la Mureș

1991

Domeniul public al comunei
Vețel, potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr. 7/2010

1.3.7.1.

Drum de acces nr. 27,
Leșnic

Drum de pământ, L = 0,40 km,
l = 4 m (nr. parcelă în plan
cadastral atribuit De 15/43),
de la De 15/62
până la De 15/44

1991

Domeniul public al comunei
Vețel, potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr. 7/2010

1.3.7.1.

Drum agricol de
exploatație nr. 28,
Leșnic

Drum de pământ, L = 0,45 km,
l = 4 m (nr. parcelă în plan
cadastral atribuit De 15/24),
de la De 15/62
până la De 15/44

1991

Domeniul public al comunei
Vețel, potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr. 7/2010
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Drum agricol de
exploatație nr. 29,
Leșnic

Drum de pământ, L = 0,65 km,
l = 4 m (nr. parcelă în plan
cadastral atribuit De 15/44),
de la DN până la Mureș, pe
lângă canal Valea Chindiei

1991

Domeniul public al comunei
Vețel, potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr. 7/2010

1.3.7.1.

Drum agricol de
exploatație nr. 30,
Leșnic

Drum de pământ, L = 0,85 km,
l = 4 m (nr. parcelă în plan
cadastral atribuit De 7/27) de
la DN 7 pe lângă canal Valea
Chindiei, de la mijlocul
canalului în stânga spre
hotarul Săcămaș

1991

Domeniul public al comunei
Vețel, potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr. 7/2010

1.3.7.1.

Drum agricol de
exploatație nr. 31,
Leșnic

Drum de pământ, L = 0,20 km,
l = 4 m (nr. parcelă în plan
cadastral atribuit De 7/58) de
la canal Valea Chindiei până
la mijlocul tarlalei 1

1991

Domeniul public al comunei
Vețel, potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr. 7/2010

1.3.7.1.

Drum de pământ, L = 0,35 km,
l = 4 m (nr. parcelă în plan
Drum agricol de
cadastral atribuit De 2006/1)
exploatație nr. 32, Căoi de la limita intravilanului —
Fântânele la Biserica din
satul Căoi

1991

Domeniul public al comunei
Vețel, potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr. 7/2010

1.3.7.1

Uliță în satul Căoi,
drum vicinal nr. 33

Drum de pământ, L = 0,15 km,
l = 4 m (nr. parcelă în plan
cadastral atribuit De 46/2)
de la DC 131 Vețel—Căoi
la limita intravilanului lângă
pârâul Fântânele

1991

Domeniul public al comunei
Vețel, potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr. 7/2010

1.3.7.1

Drum agricol de
exploatație nr. 34,
Bretelin Căoi

Drum de pământ, L = 1,58 km,
l = 4 m (nr. parcelă în plan
cadastral atribuit De 2251)
de la limita intravilanului
Bretelin până lângă DC 130

1991

Domeniul public al comunei
Vețel, potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr. 7/2010

1.3.7.1

Drum agricol de
exploatație nr. 35,
Vețel

Drum de pământ, L = 0,45 km,
l = 4 m (nr. parcelă în plan
cadastral atribuit De 2318/1)
de la limita DC 130A, Vețel—
Herepeia—Bretelin (Nichifor)
până la bazinele de apă
Herepeia

1991

Domeniul public al comunei
Vețel, potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr. 7/2010

195.

1.3.7.1

Drum agricol de
exploatație nr. 36,
Mintia

Drum de pământ, L = 0,25 km,
l = 10 m (nr. parcelă în plan
cadastral atribuit — De
1136/1) DV nr. 7 până după
stația de epurare Mintia

1991

Domeniul public al comunei
Vețel, potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr. 7/2010

196.

1.6.2

Teren de sport în satul
Vețel

Teren înscris în C.F. 60432
VETEL/Vețel în suprafață de
8.136 mp

2010

1.6.2

Teren necesar
construcției de case în
cadrul Programului
„Renașterea satului
românesc — 10 case
pentru specialiști”

Teren înscris în C.F. 849
Leșnic, nr. 620/2VETEL/
Leșnic în suprafață de
5.888 mp

1985

188.

189.

190.

191.

192.

193.

194.

197.

1

1.3.7.1.

2

5

42.508

6

Domeniul public al comunei
Vețel, potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr. 23/2010

Domeniul public al comunei
Vețel, potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr. 23/2010
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind revocarea și numirea unor membri în Consiliul director
al Fondului Român de Dezvoltare Socială
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 14 alin. (2) și
al art. 15 alin. (2) din Legea nr. 129/1998 privind înființarea, organizarea și
funcționarea Fondului Român de Dezvoltare Socială, republicată, cu modificările
ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se revocă din funcția de membru în Consiliul director al Fondului
Român de Dezvoltare Socială doamna Mariana Nedelcu, reprezentant al
Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.
Art. 2. — Se numește în funcția de membru în Consiliul director al Fondului
Român de Dezvoltare Socială domnul Nicolae Ivășchescu, reprezentant al
Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.
Art. 3. — Poziția nr. 2 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.356/2009
privind revocarea și numirea unor membri în Consiliul director al Fondului Român
de Dezvoltare Socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 792
din 19 noiembrie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul
cuprins:
„2. Nicolae Ivășchescu — reprezentant al Ministerului Muncii, Familiei și
Protecției Sociale”.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu
București, 21 iulie 2010.
Nr. 745.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea plății contribuției anuale
a Oficiului Național de Prevenire și Combatere
a Spălării Banilor la Grupul Egmont al Unităților
de Informații Financiare
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — (1) Se aprobă efectuarea plății contribuției anuale ce revine
Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, în calitate de
membru al Grupului Egmont al Unităților de Informații Financiare.
(2) Sumele necesare pentru plata contribuției anuale se asigură de la bugetul
de stat, prin bugetul anual aprobat Oficiului Național de Prevenire și Combatere a
Spălării Banilor.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu
Președintele Oficiului Național de Prevenire
și Combatere a Spălării Banilor,
Adriana Luminița Popa
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
București, 21 iulie 2010.
Nr. 746.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind înființarea societăților comerciale „Servicii Energetice Banat” — S.A., „Servicii Energetice
Dobrogea” — S.A., „Servicii Energetice Moldova” — S.A., „Servicii Energetice Oltenia” — S.A.
și „Servicii Energetice Muntenia” — S.A. prin reorganizarea Societății Comerciale
Filiala de Întreținere și Servicii Energetice „Electrica Serv” — S.A.
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — (1) Se reorganizează Societatea Comercială Filiala
de Întreținere și Servicii Energetice „Electrica Serv” — S.A., filială
a Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei
Electrice „Electrica” — S.A., ca urmare a divizării prin
desprindere a unei părți din patrimoniul acesteia, în temeiul
art. 2501 lit. b) din Legea nr. 31/1990 privind societățile
comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
și se înființează, în condițiile legii, următoarele societăți
comerciale, având acționar unic Societatea Comercială de
Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” — S.A.:
a) Societatea Comercială „Servicii Energetice Banat” — S.A.,
cu sediul în municipiul Timișoara, str. I.M. Pestalozzi nr. 3—5,
județul Timiș;
b) Societatea Comercială „Servicii Energetice Dobrogea” —
S.A., cu sediul în municipiul Constanța, str. General Manu nr. 77,
județul Constanța;
c) Societatea Comercială „Servicii Energetice Moldova” —
S.A., cu sediul în municipiul Bacău, str. Arcadie Șeptilici nr. 7,
județul Bacău;
d) Societatea Comercială „Servicii Energetice Oltenia” —
S.A., cu sediul în municipiul Craiova, str. Brestei nr. 5, județul
Dolj;
e) Societatea Comercială „Servicii Energetice Muntenia” —
S.A., cu sediul în municipiul București, bd. Ion Mihalache
nr. 41—43, sectorul 1.
(2) Societatea Comercială Filiala de Întreținere și Servicii
Energetice „Electrica Serv” — S.A., supusă reorganizării în
condițiile alin. (1), își continuă existența ca filială a Societății
Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice
„Electrica” — S.A.
(3) Societățile comerciale prevăzute la alin. (1) sunt persoane
juridice române care se înființează și se organizează ca societăți
comerciale pe acțiuni și funcționează potrivit legislației în vigoare
și statutelor proprii aprobate în condițiile legii.
Art. 2. — (1) Societățile comerciale înființate conform art. 1
alin. (1) au ca obiect principal de activitate lucrări de construcții
a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații (cod
CAEN 4222).
(2) Societățile comerciale prevăzute la art. 1 alin. (1) pot
desfășura complementar și alte activități conexe pentru

susținerea obiectului principal de activitate, în conformitate cu
legislația în vigoare și cu statutele proprii.
Art. 3. — (1) Capitalul social al Societății Comerciale „Servicii
Energetice Banat” — S.A. se constituie prin preluarea unei părți
din activul și pasivul Societății Comerciale Filiala de Întreținere
și Servicii Energetice „Electrica Serv” — S.A.
(2) Capitalul social al Societății Comerciale „Servicii
Energetice Dobrogea” — S.A. se constituie prin preluarea unei
părți din activul și pasivul Societății Comerciale Filiala de
Întreținere și Servicii Energetice „Electrica Serv” — S.A.
(3) Capitalul social al Societății Comerciale „Servicii
Energetice Moldova” — S.A. se constituie prin preluarea unei
părți din activul și pasivul Societății Comerciale Filiala de
Întreținere și Servicii Energetice „Electrica Serv” — S.A.
(4) Capitalul social al Societății Comerciale „Servicii
Energetice Muntenia” — S.A. se constituie prin preluarea unei
părți din activul și pasivul Societății Comerciale Filiala de
Întreținere și Servicii Energetice „Electrica Serv” — S.A.
(5) Capitalul social al Societății Comerciale „Servicii
Energetice Oltenia” — S.A. se constituie prin preluarea unei
părți din activul și pasivul Societății Comerciale Filiala de
Întreținere și Servicii Energetice „Electrica Serv” — S.A.
(6) Capitalul social al Societății Comerciale Filiala de
Întreținere și Servicii Energetice „Electrica Serv” — S.A. se
diminuează cu suma corespunzătoare, ca urmare a divizării prin
desprindere.
(7) Capitalurile sociale ale societăților comerciale „Servicii
Energetice Banat” — S.A., „Servicii Energetice Dobrogea” —
S.A., „Servicii Energetice Moldova” — S.A., „Servicii Energetice
Oltenia” — S.A. și „Servicii Energetice Muntenia” — S.A sunt
deținute în întregime de Societatea Comercială de Distribuție și
Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” — S.A., în calitate de
acționar unic, iar acțiunile deținute la aceste societăți constituie
proprietatea sa.
Art. 4. — (1) Societățile comerciale „Servicii Energetice
Banat” — S.A., „Servicii Energetice Dobrogea” — S.A., „Servicii
Energetice Moldova” — S.A., „Servicii Energetice Oltenia” —
S.A și „Servicii Energetice Muntenia” — S.A. preiau toate
drepturile, își asumă toate obligațiile corespunzătoare
patrimoniului preluat de la Societatea Comercială Filiala de
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Întreținere și Servicii Energetice „Electrica Serv” — S.A. și se
subrogă în drepturile și obligațiile ce decurg din raporturile
juridice ale acesteia în relațiile cu terții, inclusiv în litigiile în curs,
precum și în toate raporturile juridice fiscale cu Ministerul
Finanțelor Publice prin Agenția Națională de Administrare
Fiscală și unitățile cu personalitate juridică, subordonate
acesteia.
(2) Predarea-preluarea activului și pasivului transferate din
patrimoniul Societății Comerciale Filiala de Întreținere și Servicii
Energetice „Electrica Serv” — S.A. în patrimoniul noilor societăți
prevăzute la art. 1 alin. (1) se face pe bază de protocol de
predare-preluare, conform situațiilor financiare anuale întocmite
la data de 31 decembrie 2009, după înmatricularea noilor
societăți comerciale în registrul comerțului.
(3) Prin protocolul de predare-preluare se transferă și datoria
la bugetul consolidat al statului către societățile comerciale
nou-înființate, conform înregistrărilor contabile de înființare.
Art. 5. — (1) Personalul angajat în cadrul sucursalelor de
întreținere și servicii energetice din cadrul Societății Comerciale
Filiala de Întreținere și Servicii Energetice „Electrica Serv” —
S.A., ce este preluat de noile societăți, precum și cel al entităților
din cadrul acestor sucursale, la data înmatriculării noilor
societăți, se preia de către fiecare societate comercială
prevăzută la art. 1 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 169
și art. 170 din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, cu modificările
și completările ulterioare.
(2) Contractul colectiv de muncă în vigoare la Societatea
Comercială Filiala de Întreținere și Servicii Energetice „Electrica
Serv” — S.A. va fi aplicat și societăților comerciale nou-înființate,
până la încheierea unor noi contracte colective de muncă, în
condițiile legii.
Art. 6. — (1) Societățile comerciale înființate conform art. 1
alin. (2) sunt conduse de adunările generale ale acționarilor,
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constituite din reprezentanții acționarului, și sunt administrate
de consilii de administrație.
(2) Adunările generale ale acționarilor societăților comerciale
înființate conform art. 1 alin. (2) sunt formate din 3 membri, care
sunt numiți și revocați de adunarea generală a acționarilor
Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei
Electrice „Electrica” — S.A., în baza mandatului emis de
ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri.
(3) Consiliile de administrație ale societăților comerciale
înființate conform art. 1 alin. (2) sunt formate din 5 membri,
numiți și revocați de adunarea generală a acționarilor fiecăreia
dintre societățile comerciale nou-înființate, pe baza hotărârii
adunării generale a acționarilor Societății Comerciale de
Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” — S.A.
adoptate în baza mandatului emis de ministrul economiei,
comerțului și mediului de afaceri.
Art. 7. — La data înființării societăților comerciale prevăzute
la art. 1 alin. (2), Hotărârea Guvernului nr. 74/2005 privind
înființarea Societății Comerciale Filiala de Întreținere și Servicii
Energetice „Electrica Serv” — S.A. prin reorganizarea activității
din cadrul Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a
Energiei Electrice „Electrica” — S.A., publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 111 din 3 februarie 2005, și
Hotărârea Guvernului nr. 1.342/2001 privind reorganizarea
Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei
Electrice „Electrica” — S.A., publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 47 din 23 ianuarie 2002, cu modificările
ulterioare, se modifică în mod corespunzător.
Art. 8. — Pentru respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, după
publicarea prezentei hotărâri se va întocmi proiectul de divizare,
se va depune la Oficiul Registrului Comerțului până la data de
30 septembrie 2010 și se va publica în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri,
Adriean Videanu
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 21 iulie 2010.
Nr. 760.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind stabilirea datei alegerilor parțiale
pentru alegerea autorităților administrației publice locale
în Circumscripția electorală Racșa, județul Satu Mare
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 9 din Legea
nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată,
cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Se stabilește data de duminică, 12 septembrie 2010, ca dată
pentru organizarea și desfășurarea alegerilor parțiale pentru alegerea autorităților
administrației publice locale în Circumscripția electorală Racșa, județul Satu Mare.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul administrației și internelor,
Vasile Blaga
București, 4 august 2010.
Nr. 792.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Programului calendaristic
privind realizarea acțiunilor referitoare la organizarea
și desfășurarea alegerilor parțiale pentru autoritățile
administrației publice locale în Circumscripția electorală
Racșa, județul Satu Mare, din data de 12 septembrie 2010
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 125 alin. (1)
și al art. 131 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Se aprobă Programul calendaristic privind realizarea
acțiunilor referitoare la organizarea și desfășurarea alegerilor parțiale pentru
autoritățile administrației publice locale în Circumscripția electorală Racșa, județul
Satu Mare, din data de 12 septembrie 2010, prevăzut în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul administrației și internelor,
Vasile Blaga
p. Președintele Autorității Electorale Permanente,
Marian Muhuleț
București, 4 august 2010.
Nr. 793.
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ANEXĂ

PROGRAMUL CALENDARISTIC

privind realizarea acțiunilor referitoare la organizarea și desfășurarea alegerilor locale parțiale
pentru autoritățile administrației publice locale în Circumscripția electorală Racșa, județul Satu Mare

Nr.
crt.

Termenul de realizare
potrivit Legii nr. 67/2004
pentru alegerea autorităților
administrației publice locale,
republicată, cu modificările
și completările ulterioare
(articolul)

Acțiunea

Cine realizează acțiunea

Modalitatea de realizare

0

1

2

3

4

1.

Cu cel puțin 35 de zile
înaintea votării
6 august 2010
Art. 9 alin. (2)

2.

Stabilirea și aducerea la cunoștința
publică a datei desfășurării alegerilor

Guvernul

Hotărâre care se
publică în Monitorul
Oficial al României,
Partea I

În termen de două zile de Numerotarea circumscripției electorale
la stabilirea datei
alegerilor, dar nu mai
târziu de
7 august 2010
Art. 11 alin. (1)

Prefectul

Prin ordin

3.

Cu o zi înainte de
desemnare
14 august 2010
Art. 24 alin. (5) și (7)

Întocmirea listelor cu magistrați și alți juriști
care participă la tragerea la sorți pentru
desemnarea președintelui biroului electoral
de circumscripție și a locțiitorului acestuia
Completarea listei prevăzute la art. 24
alin. (5) cu alte persoane care se bucură
de prestigiu în fața locuitorilor, care nu fac
parte din niciun partid politic și au cel
puțin studii medii

Președintele
tribunalului, prefectul,
cu participarea
reprezentanților
partidelor politice
Prefectul, la
propunerea primarului

4.

Cu cel puțin 24 de ore
înainte de data ședinței
14 august 2010
Art. 24 alin. (8)

Aducerea la cunoștința publică a datei
ședinței în care se va efectua tragerea la
sorți a președintelui biroului electoral de
circumscripție și a locțiitorului acestuia

Președintele
tribunalului

Anunț în presă și
afișare la ușa instanței

5.

În termen de cel mult
10 zile de la stabilirea
datei alegerilor, dar nu
mai târziu de
15 august 2010
Art. 12 și 15

Delimitarea și numerotarea secțiilor de
votare; aducerea la cunoștința publică a
delimitării și numerotării secțiilor de
votare și a numerotării circumscripției
electorale

Primarul

Prin dispoziție
Prin afișare

6.

În termen de cel mult
10 zile de la stabilirea
datei alegerilor, cel mai
târziu la
15 august 2010
Art. 24 alin. (5)

Desemnarea președintelui biroului
Președintele
electoral de circumscripție și a locțiitorului tribunalului
acestuia

Tragere la sorți

7.

În termen de 24 de ore
de la solicitare, după
15 august 2010
Art. 24 alin. (11)

Punerea la dispoziția partidelor politice,
alianțelor politice sau a alianțelor
electorale a listei cuprinzând datele
necesare ale președintelui biroului
electoral de circumscripție și ale
locțiitorului acestuia, pentru a fi
contactați, precum și adresa și numărul
de telefon ale sediului biroului electoral
de circumscripție

Președintele
tribunalului împreună
cu prefectul

În scris

8.

În termen de o zi de la
constituire, dar nu mai
târziu de
16 august 2010
Art. 27

Aducerea la cunoștința publică a sediului
biroului electoral de circumscripție și a
programului de activitate al acestuia

Prefectul

Prin afișare și prin orice
alt mijloc de publicitate
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0

1

9.

În termen de 24 de ore
de la constituirea biroului
electoral de
circumscripție, dar nu mai
târziu de
16 august 2010
Art. 22 alin. (1)

2

Comunicarea către biroul electoral de
circumscripție a numărului de alegători
rezultat din listele electorale permanente
și complementare

3

Primarul

4

În scris

10. În termen de 24 de ore
de la desemnare, dar nu
mai târziu de
16 august 2010
Art. 39 alin. (1)

Formularea contestațiilor privind
Persoanele interesate
desemnarea președintelui biroului
electoral de circumscripție și a locțiitorului
acestuia

În scris

11.

Soluționarea contestațiilor privind
Tribunalul
desemnarea președintelui biroului
electoral de circumscripție și a locțiitorului
acestuia

Hotărâre definitivă și
irevocabilă

În termen de o zi de la
înregistrare, dar nu mai
târziu de
17 august 2010
Art. 31 alin. (6)

12. În termen de 5 zile de la Comunicarea semnelor electorale biroului Partidele politice,
constituirea biroului
electoral de circumscripție
alianțele politice și
electoral de
alianțele electorale
circumscripție, dar nu mai
târziu de
19 august 2010
Art. 56 alin. (1)

În scris

13. În următoarea zi după
expirarea termenului
pentru comunicarea
semnelor electorale
20 august 2010
Art. 56 alin. (7)

Prin orice mijloc de
publicitate

Aducerea la cunoștința publică a
semnelor electorale

Biroul electoral de
circumscripție

14. În termen de 18 zile de la Punerea la dispoziția primarului a listelor
data stabilirii zilei
electorale permanente și a listelor
alegerilor, cel mai târziu
electorale complementare
la data de
23 august 2010
Art. 16 alin. (1) și art. 221

Direcția pentru
Proces-verbal
Evidența Persoanelor și
Administrarea Bazelor
de Date din cadrul
Ministerului
Administrației și
Internelor și Oficiul
Român pentru Imigrări

15. Cel mai târziu cu 20 de zile
înainte de data desfășurării
alegerilor, dar nu mai târziu
de
Depunerea candidaturilor
23 august 2010
Art. 44 și 45

Partidele politice,
În scris, în 4 exemplare
alianțele politice,
alianțele electorale,
organizațiile cetățenilor
aparținând minorităților
naționale care participă
la alegeri, candidații
independenți

16. Cel mai târziu cu 20 de zile
înaintea datei alegerilor,
dar nu mai târziu de
23 august 2010
Art. 65 alin. (6)

Solicitarea acordării timpilor de antenă
către conducerile posturilor de
radiodifuziune și televiziune publice și
private sau, după caz, ale studiourilor
teritoriale ale acestora

Partidele politice,
alianțele politice,
alianțele electorale,
candidații independenți
și organizațiile
cetățenilor aparținând
minorităților naționale

În scris

17. În termen de 24 de ore
de la înregistrare, dar nu
mai târziu de
24 august 2010
Art. 50 alin. (3)

Afișarea candidaturilor acceptate

Biroul electoral de
circumscripție

Prin afișare la sediul
biroului electoral de
circumscripție
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18. În termen de 24 de ore
de la respingere, dar nu
mai târziu de
24 august 2010
Art. 52 alin. (2)

Formularea de contestații împotriva
respingerii candidaturilor

Candidații, partidele
politice, alianțele
politice sau alianțele
electorale care au
propus candidatura
respectivă

În scris

19. În termen de 24 de ore
de la înregistrare, dar nu
mai târziu de
25 august 2010
Art. 52 alin. (5)

Soluționarea contestațiilor formulate
împotriva respingerii candidaturilor

Judecătoria

Hotărâre

20. În termen de cel mult
24 de ore de la afișarea
candidaturii, dar nu mai
târziu de
25 august 2010
Art. 52 alin. (1)

Formularea de contestații împotriva
acceptării unor candidaturi

Cetățenii, partidele
politice, alianțele
politice și alianțele
electorale

În scris

21. În termen de 24 de ore
de la pronunțare, dar nu
mai târziu de
26 august 2010
Art. 52 alin. (6)

Declararea recursului împotriva hotărârii
pronunțate în cazul respingerii
candidaturii

Candidații, partidele
politice, alianțele
politice și alianțele
electorale care au
propus candidatura
respectivă

În scris

22. În termen de 24 de ore
de la înregistrare, dar nu
mai târziu de
26 august 2010
Art. 52 alin. (5)

Soluționarea contestațiilor formulate
împotriva admiterii candidaturilor

Judecătoria

Hotărâre

23. În termen de 3 zile de la
data până la care se pot
propune candidaturile,
cel mai târziu la data de
26 august 2010
Art. 24 alin. (13)

Comunicarea către biroul electoral de
circumscripție a numelui și prenumelui
reprezentanților partidelor politice,
alianțelor politice și alianțelor electorale
care vor face parte din acest birou
electoral

Filialele locale ale
partidelor politice,
alianțelor politice și
alianțelor electorale

În scris

24. În termen de 24 de ore
de la pronunțare, dar nu
mai târziu de
27 august 2010
Art. 52 alin. (6)

Declararea recursului împotriva hotărârii
pronunțate în cazul admiterii candidaturii

Cetățenii, partidele
politice, alianțele
politice și alianțele
electorale

În scris

25. În termen de 24 de ore
de la înregistrare, dar nu
mai târziu de
27 august 2010
Art. 52 alin. (6) și (7)

Soluționarea recursului declarat împotriva Tribunalul
hotărârii pronunțate în soluționarea
contestației privind respingerea
candidaturii

Hotărâre definitivă și
irevocabilă

26. Până la rămânerea
Comunicarea către prefect a semnelor
definitivă a candidaturilor, electorale în vederea imprimării lor pe
dar nu mai târziu de
buletinele de vot
27 august 2010
Art. 56 alin. (7)

Biroul electoral de
circumscripție

În scris

27. Până la începerea
Stabilirea locurilor speciale pentru afișaj
campaniei electorale, dar electoral
nu mai târziu de
27 august 2010
Art. 76 alin. (1)

Primarul

Prin dispoziție

28. În termen de 5 zile de la
primirea listelor electorale
permanente, dar nu mai
târziu de
27 august 2010
Art. 16 alin. (2)

Primarul

La cererea partidelor
politice, alianțelor
politice și alianțelor
electorale

Punerea la dispoziția partidelor politice,
alianțelor politice și alianțelor electorale,
la cererea și pe cheltuiala acestora, a
copiilor de pe listele electorale
permanente, precum și de pe listele
electorale suplimentare
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29. În termen de 24 de ore
de la înregistrare, dar nu
mai târziu de
28 august 2010
Art. 52 alin. (6) și (7)

2

3

Soluționarea recursului declarat împotriva Tribunalul
hotărârii pronunțate asupra contestației
privind admiterea candidaturii

30. După expirarea
termenului de depunere a
candidaturilor, la care se
adaugă, dacă este cazul,
termenele prevăzute la
art. 52, dar nu mai târziu
de
28 august 2010
Art. 53

RĂMÂNEREA DEFINITIVĂ
A CANDIDATURILOR

31. Cu 15 zile înainte de data
desfășurării alegerilor
28 august 2010
Art. 61

ÎNCEPEREA CAMPANIEI ELECTORALE

4

Hotărâre definitivă și
irevocabilă

Biroul electoral de
circumscripție

Proces-verbal

Președintele biroului
electoral de
circumscripție

Prin tragere la sorți

32. Imediat după rămânerea
definitivă a candidaturilor,
dar nu mai târziu de
29 august 2010
Art. 55 alin. (8) și (12)

Stabilirea numărului de ordine de pe
buletinele de vot, în prezența
reprezentanților partidelor politice,
alianțelor politice, alianțelor electorale
care depun candidaturi

33. În termen de 24 de ore
de la întocmire, dar nu
mai târziu de
29 august 2010
Art. 37 alin. (1) lit. f)

Centralizarea candidaturilor depuse de
Biroul electoral de
partidele politice, alianțele politice,
circumscripție
alianțele electorale și organizațiile
cetățenilor aparținând minorităților
naționale pentru consiliul local și primar și
comunicarea situației centralizate către
Societatea Română de Televiziune și
Societatea Română de Radiodifuziune
(după rămânerea definitivă a
candidaturilor)

34. În termen de 24 de ore
de la rămânerea
definitivă a candidaturilor,
cel mai târziu la data de
29 august 2010
Art. 24 alin. (14)

Completarea biroului electoral de
Președintele biroului
circumscripție cu reprezentanții partidelor electoral de
politice, alianțelor politice și alianțelor
circumscripție
electorale

În funcție de numărul
candidaturilor și,
eventual, prin tragere la
sorți

35. Cel mai târziu până la
29 august 2010
Art. 65 alin. (3)

Stabilirea timpilor de antenă pentru
partidele politice parlamentare, alianțele
acestora și organizațiile cetățenilor
aparținând minorităților naționale
reprezentate în Parlament

Societatea Română de
Televiziune și
Societatea Română de
Radiodifuziune

În funcție de ponderea
deținută în Parlament

36. În termen de 24 de ore
de la efectuarea tragerii
la sorți, dar nu mai târziu
de
30 august 2010
Art. 55 alin. (11)

Comunicarea către prefect a ordinii
pentru înscrierea pe fiecare categorie de
buletine de vot a listelor de candidați și a
candidaților independenți pentru consiliul
local, respectiv a candidaturilor pentru
funcția de primar

Președintele biroului
electoral de
circumscripție

În scris

37. În termen de 24 de ore
de la primirea comunicării
datelor, dar nu mai târziu
de
30 august 2010
Art. 65 alin. (1) și (2)

Calcularea timpilor de antenă acordați
partidelor politice, alianțelor politice,
alianțelor electorale și candidaților
independenți la serviciile de
radiodifuziune și de televiziune, inclusiv la
studiourile teritoriale ale acestora

Societatea Română de
Televiziune și
Societatea Română de
Radiodifuziune

În funcție de situația
listelor complete
prezentate

38. În termen de 24 de ore
de la completare, dar nu
mai târziu de
30 august 2010
Art. 39 alin. (1)

Formularea contestațiilor privind
completarea biroului electoral de
circumscripție

Persoanele interesate

În scris
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39. În termen de o zi de la
înregistrare, dar nu mai
târziu de
31 august 2010
Art. 31 alin. (6)

Soluționarea contestațiilor privind
completarea biroului electoral de
circumscripție

40. Cel mai târziu în data de
6 septembrie 2010
Art. 28 alin. (2) și (4)

Întocmirea listei cu juriști și alte persoane Prefectul, la
propuse de primar, care au, de regulă, cel propunerea primarului
puțin studii medii și nu fac parte din niciun
partid politic, din care vor fi desemnați
președintele biroului electoral al secției
de votare și locțiitorul acestuia

41. După tipărirea primului
tiraj pentru fiecare tip de
buletin de vot, dar nu mai
târziu de
6 septembrie 2010
Art. 57 alin. (3)

Prezentarea unui exemplar al buletinului Prefectul
de vot pentru consiliul local, respectiv
pentru primar membrilor biroului electoral
de circumscripție

42. Cel mai târziu cu 5 zile
înainte de data alegerilor
7 septembrie 2010
Art. 57 alin. (1) și (4)

TIPĂRIREA BULETINELOR DE VOT

Tribunalul

4

Hotărâre definitivă și
irevocabilă

Biroul electoral de
circumscripție, prin grija
prefectului

43. Cel mai târziu cu 5 zile
Desemnarea președintelui biroului
înainte de data alegerilor, electoral al secției de votare și a
dar nu mai târziu de
locțiitorului acestuia
7 septembrie 2010
Art. 28 alin. (6)

Președintele
tribunalului

Tragere la sorți

44. În termen de 24 de ore
Comunicarea reprezentanților în biroul
de la desemnarea
electoral al secției de votare
președintelui biroului
electoral al secției de
votare și a locțiitorului
acestuia, cel mai târziu la
data de
8 septembrie 2010
Art. 28 alin. (8)

Partidele politice,
În scris
alianțele politice și
alianțele electorale care
au depus liste de
candidați în
circumscripția
respectivă

45. În termen de 24 de ore
de la desemnarea
președintelui biroului
electoral al secției de
votare, dar nu mai târziu
de
8 septembrie 2010
Art. 28 alin. (8)

Comunicarea către președintele biroului
electoral al secției de votare a numărului
de candidați propuși de fiecare partid
politic, alianță politică sau alianță
electorală

Președintele biroului
electoral de
circumscripție

În scris

46. În termen de 24 de ore
de la desemnarea
președintelui biroului
electoral al secției de
votare, dar nu mai târziu
de
8 septembrie 2010
Art. 39 alin. (1)

Formularea contestațiilor privind
desemnarea președintelui biroului
electoral al secției de votare, respectiv a
locțiitorului acestuia

Persoanele interesate

În scris

47. Imediat după tipărire, dar
nu mai târziu de
8 septembrie 2010
Art. 58 alin. (1)

Preluarea de la prefect a buletinelor de
vot de către primar împreună cu
președintele biroului electoral de
circumscripție

Prefectul, primarul,
președintele biroului
electoral de
circumscripție

Proces-verbal

48. În termen de o zi de la
înregistrare, dar nu mai
târziu de
9 septembrie 2010
Art. 39 alin. (2)

Soluționarea contestațiilor privind
desemnarea președintelui biroului
electoral al secției de votare, respectiv a
locțiitorului acestuia

Biroul electoral de
circumscripție

Hotărâre definitivă și
irevocabilă
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49. În termen de 24 de ore
de la expirarea
termenului prevăzut la
art. 28 alin. (8), cel mai
târziu la data de
9 septembrie 2010
Art. 28 alin. (7), (10)
și (12)

Completarea biroului electoral al secției
de votare cu reprezentanții partidelor
politice, alianțelor politice și alianțelor
electorale

Președintele biroului
electoral al secției de
votare

Proces-verbal

50. Cu 3 zile înainte de data
alegerilor
9 septembrie 2010
Art. 22 alin. (2)

Comunicarea către biroul electoral de
circumscripție a numărului definitiv de
alegători, pe baza datelor cuprinse în
copiile de pe listele electorale
permanente, în copiile de pe listele
electorale complementare și în lista
suplimentară

Primarul

În scris

51. În termen de două zile de
la expirarea termenului
de imprimare, dar nu mai
târziu de
9 septembrie 2010
Art. 59

Afișarea unui buletin de vot, pentru
consiliul local, respectiv pentru primar,
vizat și anulat de președintele biroului
electoral de circumscripție la sediul
primăriei, al biroului electoral de
circumscripție și al biroului electoral al
secției de votare

Primarul, președintele
biroului electoral de
circumscripție

52. În termen de 24 de ore
de la completare, dar nu
mai târziu de
10 septembrie 2010
Art. 39 alin. (1)

Formularea contestațiilor privind
completarea biroului electoral al secției
de votare

Persoanele interesate

53. Cu două zile înainte de
data alegerilor
10 septembrie 2010
Art. 16 alin. (6) și art. 222
alin. (3)

Transmiterea copiilor de pe listele
Primarul
electorale permanente și complementare,
în două exemplare, birourilor electorale
ale secțiilor de votare

54. În termen de cel mult
24 de ore de la
efectuarea modificărilor
Art. 16 alin. (8)

Comunicarea către biroul electoral al
secției de votare a modificărilor făcute în
lista electorală permanentă

55. În termen de 24 de ore
de la pronunțare, dar nu
mai târziu de
10 septembrie 2010
Art. 39 alin. (3)

Comunicarea către președintele
Biroul electoral de
tribunalului a hotărârii prin care se admite circumscripție
contestația privind desemnarea
președintelui biroului electoral al secției
de votare, respectiv a locțiitorului
acestuia

Președintele
tribunalului va face o
nouă desemnare.

56. În termen de o zi de la
înregistrare, dar nu mai
târziu de
11 septembrie 2010
Art. 39 alin. (2)

Soluționarea contestațiilor privind
completarea biroului electoral al secției
de votare

Hotărâre definitivă și
irevocabilă

57. În ziua de sâmbătă care
precedă data alegerilor
11 septembrie 2010 —
ora 7,00
Art. 61

Primarul

Biroul electoral de
circumscripție

În scris

În scris

ÎNCHEIEREA CAMPANIEI ELECTORALE

58. Cel mai târziu în preziua
alegerilor
11 septembrie 2010
Art. 58 alin. (1)

Predarea buletinelor de vot președinților Primarul, împreună cu
birourilor electorale ale secțiilor de votare președintele biroului
electoral de
circumscripție

59. În ajunul zilei alegerilor
11 septembrie 2010 —
ora 18,00
Art. 78 alin. (3) și (4)

Prezentarea președintelui și a membrilor
biroului electoral al secției de votare la
sediul acesteia și luarea măsurilor pentru
asigurarea ordinii și corectitudinii
operațiunilor de votare și a pazei în jurul
localului de vot

Președintele și membrii
biroului electoral al
secției de votare

Proces-verbal
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60. În ziua alegerilor
12 septembrie 2010 —
ora 6,00
Art. 79 alin. (1) și (2)
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3
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Verificarea de către președintele biroului Președintele și membrii
electoral al secției de votare, în prezența biroului electoral al
celorlalți membri, a existenței materialelor secției de votare
necesare votării (urne, liste electorale,
formulare de liste electorale
suplimentare, ștampile, tușiere etc.),
sigilarea urnelor prin aplicarea ștampilei
de control a secției de votare și aplicarea
ștampilei de control a secției de votare pe
ultima pagină a buletinelor de vot

61. În data de
12 septembrie 2010 —
ora 7,00
Art. 81

ÎNCEPEREA VOTĂRII

62. În data de
12 septembrie 2010 —
ora 21,00
Art. 81

ÎNCHIDEREA VOTĂRII

63. După încheierea votării
12 septembrie 2010 —
ora 21,00
Art. 92 alin. (1)

Numărarea voturilor, încheierea
proceselor-verbale și întocmirea
dosarelor cu rezultatele votării

Președintele biroului
electoral al secției de
votare, membri ai
biroului

64. În termen de 24 de ore
de la închiderea votării,
cel mai târziu în
13 septembrie 2010 —
ora 21,00
Art. 37 alin. (3)

Formularea de cereri pentru anularea
alegerilor

Partidele politice,
alianțele politice,
alianțele electorale sau
candidații independenți

Cerere motivată,
însoțită de dovezile pe
care se întemeiază

65. În termen de două zile de Soluționarea cererilor pentru anularea
la înregistrarea
alegerilor
sesizărilor și contestațiilor
Art. 31 alin. (4)

Judecătoria

Hotărâre definitivă și
irevocabilă

66. În cel mult 24 de ore de
la încheierea votării
13 septembrie 2010 —
ora 21,00
Art. 92 alin. (1) și (2)

Predarea de către președintele biroului
electoral al secției de votare a dosarelor
cu rezultatele votării biroului electoral de
circumscripție

Președintele biroului
Proces-verbal
electoral al secției de
Transportul se face cu
votare, împreună cu cel pază militară.
puțin 2 membri ai
biroului electoral al
secției de votare,
stabiliți prin tragere la
sorți

67. În termen de 24 de ore
de la primirea tuturor
proceselor-verbale de la
birourile electorale ale
secțiilor de votare
14 septembrie 2010 —
ora 21,00
Art. 94 alin. (1) și art. 99
alin. (5)

Totalizarea voturilor și atribuirea
mandatelor
Înaintarea dosarului privind alegerea
consilierilor locali către consiliul local
Înaintarea dosarului privind alegerea
primarului la judecătorie

Biroul electoral de
circumscripție

Transmiterea dosarului
se face în vederea
validării mandatelor

68. Începând cu
13 septembrie 2010 —
ora 21,00, respectiv
14 septembrie 2010 —
ora 21,00
Art. 100 alin. (6)

Aducerea la cunoștința publică a
rezultatului alegerilor

Biroul electoral de
circumscripție

Prin orice mijloc de
publicitate

NOTĂ:

În cazul turului al doilea de scrutin pentru alegerea primarului, acesta va avea loc peste o săptămână, respectiv în data
de 19 septembrie 2010.

26

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 557/6.VIII.2010
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea anexei nr. 3 „Lista programelor finanțate
din Fondul pentru mediu în anul 2010” la Hotărârea
Guvernului nr. 82/2010 privind aprobarea bugetului de venituri
și cheltuieli pe anul 2010 al Fondului pentru mediu
și al Administrației Fondului pentru Mediu, precum și a Listei
programelor finanțate din Fondul pentru mediu în anul 2010
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 21 din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și
completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Anexa nr. 3 „Lista programelor finanțate din Fondul pentru
mediu în anul 2010” la Hotărârea Guvernului nr. 82/2010 privind aprobarea
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Fondului pentru mediu și al
Administrației Fondului pentru Mediu, precum și a Listei programelor finanțate
din Fondul pentru mediu în anul 2010, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 87 din 9 februarie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică și se
înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul mediului și pădurilor,
László Borbély
Ministrul muncii, familiei
și protecției sociale,
Mihai Constantin Șeitan
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 4 august 2010.
Nr. 795.
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ANEXĂ*)
(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 82/2010)

ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU
L I S TA

programelor finanțate din Fondul pentru mediu în anul 2010

*) Anexa este reprodusă în facsimil.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea finanțării din bugetul Fondului pentru mediu a unor lucrări destinate prevenirii,
înlăturării și/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 13 alin. (1) lit. p) și alin. (6) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările
și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — (1) Se aprobă alocarea din bugetul Fondului pentru
mediu a sumei de 50.615 mii lei, în perioada 2010—2011, sub

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se acordă beneficiarului
Consiliul Județean Dâmbovița.

formă de finanțare nerambursabilă, pentru realizarea unor

(3) Consiliul Județean Dâmbovița contractează execuția

lucrări destinate prevenirii, înlăturării și/sau diminuării efectelor

lucrărilor cu aplicarea prevederilor legislației în vigoare privind

produse de fenomenele meteorologice periculoase în perioada

achizițiile publice referitoare la situațiile de forță majoră.

mai—iulie 2010, prevăzute în anexa care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.

(4) Consiliul Județean Dâmbovița urmărește și controlează
realizarea lucrărilor și efectuează recepția acestora.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se acordă beneficiarului
Administrația Națională „Apele Române”, care realizează
lucrările prin administrațiile bazinale de ape.
(3) Administrația Națională „Apele Române” contractează
execuția lucrărilor cu aplicarea prevederilor legislației în vigoare
privind achizițiile publice referitoare la situațiile de forță majoră.
(4) Administrația Națională „Apele Române”, direct sau prin
administrațiile bazinale de ape, urmărește și controlează

Art. 3. — Fondurile necesare pentru realizarea lucrărilor
precizate la art. 1 și 2 sunt prevăzute la lit. p) din anexa nr. 3 la
Hotărârea Guvernului nr. 82/2010 privind aprobarea bugetului
de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Fondului pentru mediu și
al Administrației Fondului pentru Mediu, precum și a Listei
programelor finanțate din Fondul pentru mediu în anul 2010, cu
modificările ulterioare.
Art. 4. — (1) Beneficiarii finanțării încasează suma alocată

realizarea lucrărilor și efectuează recepția acestora.
Art. 2. — (1) Se aprobă alocarea din bugetul Fondului pentru
mediu a sumei de 14.994 mii lei, în perioada 2010—2011, sub

în baza cererii și a contractului de finanțare încheiat cu
Administrația Fondului pentru Mediu.

formă de finanțare nerambursabilă, pentru susținerea lucrărilor

(2) Suma alocată din Fondul pentru mediu în vederea

din faza I la obiectivul de investiții „Stabilizarea după calamități

realizării lucrărilor prevăzute la art. 1 alin. (1) și art. 2 alin. (1) se

a alunecărilor de teren și refacerea căilor de acces între

decontează de către beneficiar în mod eșalonat, în baza

comunele Malu cu Flori și Pucheni”.

cererilor de tragere, pe măsura executării lucrărilor.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul mediului și pădurilor,
László Borbély
Ministrul administrației și internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 4 august 2010.
Nr. 796.
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ANEXĂ

L I S TA

lucrărilor de înlăturare a efectelor calamităților naturale produse de inundații în perioada mai—iulie 2010
în județele Covasna, Harghita, Tulcea, Iași și Suceava

Nr.
crt.

Județul/Denumirea obiectivului

Suma alocată
din Fondul
pentru mediu
— mii lei —

1.

Recalibrare și decolmatare pârâu Debren în municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna

3.000

2.

Recalibrare pârâu Cașin, zona Valea Seacă—Catrusa, județul Covasna

1.500

3.

Recalibrare și decolmatare pârâul Belinu Mare, consolidare mal, praguri de fund, județul Covasna

2.000

4.

Decolmatare pârâu Covasna în intravilan oraș Covasna, județul Covasna

500

5.

Consolidare mal pârâu Covasna în intravilan oraș Covasna, județul Covasna

300

6.

Decolmatare pârâul Saciova între Saciova și confluența cu pârâul Covasna, județul Covasna

200

7.

Recalibrare pârâul Cormos, executare dig de apărare în Tălișoara mal drept, județul Covasna

500

8.

Recalibrare și decolmatare pârâul Lisnau, județul Covasna

200

9.

Recalibrare și decolmatare pârâul Turia, județul Covasna

200

10.

Refacere dig pe râul Negru, zona Catalina—Hatuica, județul Covasna

500

11.

Consolidare cu piatră pârâul Ghelinta, malurile stâng și drept, județul Covasna

500

12.

Consolidare mal pârâul Bretcu, în intravilanul localității Bretcu, județul Covasna

300

13.

Refacere subtraversări pe râul Negru, râul Olt și afluenți, județul Covasna

300

14.

Supraînălțare mal stâng râul Olt între localitățile Tușnad-Sat și Sâncrăieni, județul Harghita

2.500

15.

Amenajare râul Feernic pe sectorul Lupeni—Cristuru Secuiesc, județul Harghita

1.000

16.

Amenajarea pârâului Cușmed pe raza localităților Atid—Crișeni, județul Harghita

1.000

17.

Amenajarea pârâului Goagiu pe sectorul Avrămești—Cristuru Secuiesc, județul Harghita

18.

Amenajare albie râul Siret la Al. I. Cuza, județul Iași

19.

Lucrări de îndiguire pentru apărarea împotriva inundațiilor pentru localitatea Ceatalchioi, județul Tulcea

5.000

20.

Regularizare pârâul Ruda la Dornești, județul Suceava

2.500

21.

Regularizare și îndiguire râul Suceava la Suceava, județul Suceava

3.750

22.

Regularizare și apărări de mal pârâul Remezeu, comuna Vicovu de jos, județul Suceava

1.800

23.

Îndiguire mal stâng râul Moldova în zona podului Berchișești—Capu Câmpului, comuna Capu Câmpului,
județul Suceava

1.784

24.

Amenajare pârâul Moldovița și afluenți în zona comunelor Moldovița, Vatra Moldoviței, Frumosu și Vama,
județul Suceava

1.800

25.

Refacerea amenajării râului Suceava în zona sursei de alimentare cu apă a municipiului Rădăuți, județul
Suceava

1.800

26.

Amenajare râul Moldova pe tronsonul Brăiești—Băisești, comuna Cornu Luncii, județul Suceava

1.800

27.

Regularizate pârâul Rașca la Bogdănești, județul Suceava

28.

Amenajări pârâul Sucevița în zona Satu Nou și în zona podurilor de pe DN 17A în comuna Marginea,
județul Suceava

29.

Regularizare și îndiguire pârâul Seaca la Boroaia, județul Suceava

865

30.

Apărare maluri pârâul Ciotina, comuna Iacobeni, județul Suceava

500

31.

Amenajare pârâul Izvoru Alb în zona municipiului Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava

570

32.

Regularizare pârâul Patrauteanca, în zona acumulării Baraj Mobil Mihoveni, județul Suceava

580

TOTAL:

500
10.615

310
1.941

50.615
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DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU
GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru numirea doamnei Lorincz Csilla în funcția
de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat,
al Administrației Fondului pentru Mediu
Având în vedere propunerea formulată de ministrul mediului și pădurilor
nr. 6.272/L.B. din 2 august 2010,
în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea
Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, al
art. 4 alin. (42) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul
pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu
modificările și completările ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Pe data intrării in vigoare a prezentei decizii, doamna Lorincz
Csilla se numește în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al
Administrației Fondului pentru Mediu.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu
București, 5 august 2010.
Nr. 204.
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