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HOTĂRÂRI ALE SENATULUI
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
S E N AT U L

HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 71/2008 privind aprobarea componenței numerice
și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) și ale art. 67 din Constituția României, republicată, precum și ale art. 46 din
Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările ulterioare,
Senatul adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic.— Hotărârea Senatului nr. 71/2008 privind
aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor
permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 863 din 20 decembrie 2008, cu
modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La anexa nr. XIV „Componența Comisiei pentru privatizare
și administrarea activelor statului”:
— domnul senator Găină Mihăiță — Grupul parlamentar al
Partidului Social Democrat + Partidul Conservator — se include
în componența comisiei în locul domnului senator Nicula Vasile
Cosmin — Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat +
Partidul Conservator;

— domnul senator Rușanu Dan Radu — Grupul parlamentar
al Partidului Național Liberal — se include în componența
comisiei în locul domnului senator Ichim Paul — Grupul
parlamentar al Partidului Național Liberal.
2. La anexa nr. XV „Componența Comisiei pentru cercetarea
abuzurilor, combaterea corupției și petiții” — domnul senator
Bădescu Iulian — Grupul parlamentar al Partidului Social
Democrat + Partidul Conservator — se include în componența
comisiei în locul domnului senator Bălan Gheorghe Pavel —
Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat + Partidul
Conservator.

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 6 septembrie 2010, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2)
din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ
București, 6 septembrie 2010.
Nr. 18.

DECRETE
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea Drapelului de luptă
Comandamentului Brigăzii de informații militare
În temeiul prevederilor art. 92 și ale art. 100 alin. (1) din Constituția României,
republicată, precum și ale art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului
de luptă marilor unități și unităților militare,
având în vedere propunerea ministrului apărării naționale,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se acordă Drapelul de luptă Comandamentului Brigăzii de
informații militare.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

București, 8 septembrie 2010.
Nr. 881.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind prelungirea mandatului șefului Statului Major General
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale prevederilor art. 32 din Legea nr. 346/2006
privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, cu modificările
ulterioare,
având în vedere propunerea ministrului apărării naționale și avizul primuluiministru,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnului amiral cu patru stele Marin Gheorghe Gheorghe,
șef al Statului Major General, i se prelungește mandatul în această funcție până
la data de 31 decembrie 2010.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

București, 8 septembrie 2010.
Nr. 882.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind rechemarea unui ambasador
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată,
având în vedere propunerea Guvernului,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Art. 1. — Domnul Aurelian Neagu se recheamă din calitatea de ambasador
extraordinar și plenipotențiar al României în Japonia.
Art. 2. — Domnul Aurelian Neagu își va încheia misiunea în termen de cel
mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

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

EMIL BOC
București, 8 septembrie 2010.
Nr. 885.
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HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind transmiterea din domeniul public al statului și din administrarea
Administrației Naționale „Apele Române” în domeniul public al municipiului București
și în administrarea Consiliului General al Municipiului București a Canalului colector ape uzate
de sub râul Dâmbovița (Caseta de apă uzată)
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 9 alin. (1) și art. 12 alin. (1) și (2) din Legea nr. 213/1998
privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 2 alin. (5) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 107/2002 privind înființarea Administrației Naționale „Apele Române”, aprobată cu modificări
prin Legea nr. 404/2003, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă transmiterea din domeniul public al
statului și din administrarea Administrației Naționale „Apele
Române” în domeniul public al municipiul București și în
administrarea Consiliului General al Municipiului București a
Canalului colector ape uzate de sub râul Dâmbovița (Caseta de
apă uzată), având datele de identificare prevăzute în anexa care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. —Predarea-preluarea Canalului colector ape uzate de
sub râul Dâmbovița (Caseta de apă uzată), transmis potrivit
art. 1, se face pe bază de protocol încheiat între părțile
interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare
a prezentei hotărâri, în starea actuală a casetei.

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, 25 august 2010.
Nr. 894.

ANEXĂ

D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E

ale imobilului care se transmite din domeniul public al statului și din administrarea
Administrației Naționale „Apele Române” în domeniul public al municipiului București și în administrarea
Consiliului General al Municipiului București
Nr.
crt.

1.

Denumirea

Canal colector
ape uzate

Locul unde
este situat

Persoana juridică
de la care se transmite

Persoana juridică
la care se transmite

Municipiul
București

Ministerul Mediului
și Pădurilor,
din administrarea
Administrației Naționale
„Apele Române”

Municipiul București,
în administrarea
Consiliului General
al Municipiului
București

Nr.
MFP

Descrierea tehnică

121.041

Priza Podul Eroilor,
l = 2,866 km;
podul Eroilor — podul Vitan,
l = 7,2 km;
podul Vitan — Glina,
l = 7,695 km
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 2.406/2004
privind gestionarea vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I. –— Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004 privind
gestionarea vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 11 ianuarie
2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se
completează după cum urmează:
1. La articolul 2, litera m) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„m) substanță periculoasă — orice substanță care
îndeplinește criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau
categorii de pericol prevăzute în anexa nr. I la Regulamentul
(CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului
din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și
ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de
abrogare a directivelor 67/548/CEE și 1.999/45/CE, precum și
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006:
1. clasele de pericol 2.1—2.4, 2.6 și 2.7, 2.8 tipurile A și B,
2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categoriile 1 și 2, 2.14 categoriile 1 și 2,
2.15 tipurile A—F;
2. clasele de pericol 3.1—3.6, 3.7 — efecte adverse asupra
funcției sexuale și a fertilității sau asupra dezvoltării, 3.8 — alte
efecte decât efectele narcotice, 3.9 și 3.10;
3. clasa de pericol 4.1;
4. clasa de pericol 5.1;”.
2. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou
alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:
„(21) Materialele și componentele prevăzute la alin. (2) sunt
etichetate sau identificate prin mijloace adecvate, conform
legislației în vigoare.”

3. La articolul 12, după alineatul (2) se introduce un nou
alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
„(3) Se aprobă finanțare din Fondul pentru mediu pentru
proiecte de mediu, în condițiile legii, în scopul realizării
obiectivelor de reutilizare/reciclare/valorificare a vehiculelor
scoase din uz potrivit prevederilor art. 15 alin. (1) și (2).”
4. La articolul 17 alineatul (1), după litera d) se introduc
trei noi litere, literele e)—g), cu următorul cuprins:
„e) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 14, precum și
a cerințelor minime prevăzute în anexa nr. 1, cu amendă de la
10.000 lei la 20.000 lei;
f) transmiterea oricăror informații sau date, prezentate în
anexa nr. 2, care nu corespund cu realitatea, precum și
nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 11 alin. (3), cu
amendă de la 6.000 lei la 12.000 lei;
g) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 4 alin. (21), cu
amendă de la 14.000 lei la 17.000 lei.”
5. Anexa nr. 3 se modifică și se înlocuiește cu anexa care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. II. — Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de
la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu
excepția prevederilor art. I pct. 1, care intră în vigoare la data
de 1 decembrie 2010.
Art. III. — În tot cuprinsul Hotărârii Guvernului
nr. 2.406/2004, cu modificările și completările ulterioare,
sintagma „Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor” se
înlocuiește cu sintagma „Ministerul Mediului și Pădurilor”.
Art. IV. — Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004 privind
gestionarea vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 11 ianuarie
2005, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu
modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre, se va
republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul mediului și pădurilor,
László Borbély
Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri,
Adriean Videanu
Ministrul transporturilor și infrastructurii,
Radu Mircea Berceanu
Ministrul administrației și internelor,
Vasile Blaga
Șeful Departamentului pentru Afaceri Europene,
Bogdan Mănoiu

București, 25 august 2010.
Nr. 907.
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ANEXĂ
(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004)

L I S TA

materialelor și componentelor exceptate de la aplicarea prevederilor art. 4 alin. (1)
din Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz
Nr.
crt.

Materiale și componente

Se etichetează sau se identifică
în conformitate cu art. 4 alin. (21)
din Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004

Obiectul și data de expirare a exceptării

Plumbul ca element de aliere
1.

Oțel pentru prelucrări mecanice și oțel
galvanizat cu conținut de plumb de până la
0,35% în greutate

2.

a) Aluminiu pentru prelucrări mecanice cu
conținut de plumb de până la 2% în
greutate

Ca piese de schimb pentru vehicule
introduse pe piață înainte de 1 iulie
2005

b) Aluminiu cu conținut de plumb de până
la 1,5% în greutate

Ca piese de schimb pentru vehicule
introduse pe piață înainte de 1 iulie
2008

c) Aluminiu cu conținut de plumb de până la
0,4% în greutate
3.

Aliaj de cupru cu conținut de plumb de
până la 4% în greutate

4.

a) Bucșe și carcase de lagăre

Ca piese de schimb pentru vehicule
introduse pe piață înainte de 1 iulie
2008

b) Bucșe și carcase de lagăre în motoare,
transmisii și compresoare de aer
condiționat

1 iulie 2011 și ulterior acestei date ca
piese de schimb pentru vehicule
introduse pe piață înainte de 1 iulie
2011

Plumb și compuși ai plumbului în componente
5.

Baterii

X

6.

Amortizoare de vibrații

X

7.

a) Agenți de vulcanizare și stabilizatori
pentru elastomeri în furtunuri de frână,
furtunuri pentru combustibil, furtunuri
pentru ventilarea aerului, piese din
elastomeri/metal în șasiuri și ansambluri
motoare

Ca piese de schimb pentru vehicule
introduse pe piață înainte de 1 iulie
2005

b) Agenți de vulcanizare și stabilizatori
pentru elastomeri în furtunuri de frână,
furtunuri pentru combustibil, furtunuri
pentru ventilarea aerului, piese din
elastomeri/metal în șasiuri și ansambluri
motoare cu conținut de plumb de până la
0,5% în greutate

Ca piese de schimb pentru vehicule
introduse pe piață înainte de 1 iulie
2006

c) Lianți pentru elastomeri în aplicații ale
sistemului de propulsie cu conținut de
plumb de până la 0,5%

Ca piese de schimb pentru vehicule
introduse pe piață înainte de 1 iulie
2009

a) Plumbul din aliajele de sudură pentru
atașarea componentelor electrice și
electronice la plăcile electronice cu circuite
imprimate și plumbul din finisajele de la
bornele componentelor, altele decât
condensatorii electrolitici cu aluminiu, pe
contacții componentelor și pe plăcile
electronice cu circuite imprimate

Vehicule omologate înainte de 1
ianuarie 2016 și piese de schimb
pentru aceste vehicule

8.

X1)
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Nr.
crt.

9.

Obiectul și data de expirare a exceptării

b) Plumbul din aliaje de sudură pentru
aplicații electrice, cu excepția sudurii pe
plăcile electronice cu circuite imprimate și
pe sticlă

Vehicule omologate înainte de
1 ianuarie 2011 și piese de schimb
pentru aceste vehicule

X1)

c) Plumbul din finisajele de pe bornele
condensatorilor electrolitici cu aluminiu

Vehicule omologate înainte de
1 ianuarie 2013 și piese de schimb
pentru aceste vehicule

X1)

d) Plumbul utilizat la sudura pe sticlă în
senzori de flux de masă de aer

Vehicule omologate înainte de
1 ianuarie 2015 și piese de schimb
pentru aceste vehicule

X1)

e) Plumbul din aliaje de lipit cu temperatură
de topire înaltă (respectiv aliaje de plumb
care conțin 85% în greutate sau mai mult
plumb)

2)

X1)

f) Plumbul folosit la sisteme de conectori cu
pini flexibili

2)

X1)

g) Plumbul din aliaje de lipit pentru
realizarea unei conexiuni electrice viabile
între
purtător
și
substratul
semiconductorului în carcasele de circuite
integrate tip Flip Chip

2)

X1)

h) Plumbul din sudurile de fixare a
radiatorului de căldură la ventilatorul de
căldură în ansamblurile de semiconductori
cu un cip de dimensiune de cel puțin 1 cm2
a zonei de proiecție și o densitate a
curentului nominal de cel puțin 1 A/mm2 în
zona cipului de siliciu

2)

X1)

i) Plumbul din aliaje de lipire pentru aplicații
electrice pe sticlă, cu excepția lipiturilor pe
sticlă stratificată

Vehicule omologate înainte de 1
ianuarie 2013 și piese de schimb
pentru aceste vehicule3)

X1)

j) Plumbul din aliajele de lipire pe sticlă
stratificată

2)

X1)

Scaune de supapă

Ca piese de schimb pentru tipurile de
motoare dezvoltate înainte de 1 iulie
2003

Componentele electrice care conțin plumb,
inserate într-o matrice din sticlă sau
ceramică, cu excepția sticlei pentru
baloanele becurilor și a izolatorilor ceramici
ai bujiilor

11.

Inițiatori pirotehnici

X4) (pentru alte componente decât
cele piezoelectrice în motoare)

Vehicule omologate înainte de 1 iulie
2006 și piese de schimb pentru
aceste vehicule

Crom hexavalent
12.

13.

Se etichetează sau se identifică
în conformitate cu art. 4 alin. (21)
din Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004

Materiale și componente

10.

a) Acoperiri anticorozive

Ca piese de schimb pentru vehicule
introduse pe piață înainte de 1 iulie
2007

b) Acoperiri anticorozive ale șuruburilor și
piulițelor de asamblare pentru șasiuri

Ca piese de schimb pentru vehicule
introduse pe piață înainte de 1 iulie
2008

Răcitoare cu absorbție în rulote auto

7
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Nr.
crt.

Materiale și componente

Obiectul și data de expirare a exceptării

Se etichetează sau se identifică
în conformitate cu art. 4 alin. (21)
din Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004

Mercur
14.

a) Lămpi cu descărcare pentru faruri

Vehicule omologate înainte de 1 iulie
2012 și piese de schimb pentru
aceste vehicule

b) Tuburi fluorescente utilizate la afișajele
panou instrumente

Vehicule omologate înainte de 1 iulie
2012 și piese de schimb pentru
aceste vehicule

Cadmiu
15.

Baterii pentru vehiculele electrice

Ca piese de schimb pentru vehicule
introduse pe piață înainte de
31 decembrie 2008

1) Se dezmembrează în cazul în care, în corelație cu nr. crt. 10, se depășește pragul mediu de 60 de grame pe vehicul. Pentru aplicarea acestei clauze,
dispozitivele electronice care nu sunt instalate de fabricant pe linia de producție nu se iau în considerare.
2) Această exceptare se va reexamina în 2014.
3) Această exceptare se va reexamina înainte de 1 ianuarie 2012.
4) Se dezmembrează în cazul în care, în corelație cu nr. crt. 8 lit. a)—j), se depășește pragul mediu de 60 de grame pe vehicul. Pentru aplicarea acestei
clauze, dispozitivele electronice care nu sunt instalate de fabricant pe linia de producție nu se iau în considerare.

Observații:
Se tolerează într-un material omogen plumb, crom hexavalent și mercur în concentrație maximă de 0,1% în greutate și
cadmiu în concentrație maximă de 0,01% în greutate.
Se admite reutilizarea nelimitată a părților de vehicule care existau pe piață la data expirării unei exceptări, întrucât acest
aspect nu intră sub incidența art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004, cu modificările și completările ulterioare.
Piesele de schimb introduse pe piață după 1 iulie 2003, care sunt folosite pentru vehiculele introduse pe piață înainte de
1 iulie 2003, sunt exceptate de la aplicarea dispozițiilor art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004, cu modificările și
completările ulterioare*).
*) Această clauză nu se aplică maselor pentru echilibrarea roților, periilor de grafit pentru motoare electrice și garniturilor de frână.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind trecerea unei suprafețe de teren aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale
din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea acordării acesteia
în compensare, ca măsură reparatorie prin echivalent
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 5 alin. (2) și al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998
privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, al art. 1 alin. (2) și al art. 26
alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 —
22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Se aprobă trecerea unei suprafețe de teren,
aflată în administrarea Ministerului Apărării Naționale, identificată
potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre,

din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în
vederea acordării acesteia în compensare, ca măsură
reparatorie prin echivalent, persoanelor îndreptățite la restituire.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul apărării naționale,
Gabriel Oprea
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
București, 25 august 2010.
Nr. 914.
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ANEXĂ

D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E

a suprafeței de teren aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, care trece din domeniul public al statului
în domeniul privat al statului, în vederea acordării acesteia în compensare, ca măsură reparatorie prin echivalent

Locul unde este situat terenul

Persoana juridică care deține
suprafața de teren

Codul de clasificare
din inventarul bunurilor aflate
în administrarea Ministerului
Apărării Naționale
care alcătuiesc domeniul
public al statului

Municipiul Făgăraș, înscris în
— imobil 531 (parțial)
Statul român, Ministerul
C.F. 925 Făgăraș, nr. topo. 698/3 și
— cod 8.29.09
Apărării Naționale
nr. cadastral provizoriu 316
— nr. M.F. 104010

Caracteristicile tehnice ale terenului

— Suprafața totală a terenului =
17.528,67 m2

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind trecerea unei suprafețe de teren aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale
din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea acordării acesteia
în compensare, ca măsură reparatorie prin echivalent
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 5 alin. (2) și al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998
privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, al art. 1 alin. (2) și al art. 26
alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 —
22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Se aprobă trecerea unei suprafețe de teren,
aflată în administrarea Ministerului Apărării Naționale, identificată
potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre,

din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în
vederea acordării acesteia în compensare, ca măsură
reparatorie prin echivalent, persoanei îndreptățite la restituire.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul apărării naționale,
Gabriel Oprea
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
București, 25 august 2010.
Nr. 915.
ANEXĂ

D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E

a suprafeței de teren aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, care trece din domeniul public al statului
în domeniul privat al statului, în vederea acordării acesteia în compensare, ca măsură reparatorie prin echivalent

Locul unde este situat terenul

Persoana juridică care deține
suprafața de teren

Codul de clasificare
din inventarul bunurilor aflate
în administrarea Ministerului
Apărării Naționale
care alcătuiesc domeniul
public al statului

Caracteristicile tehnice ale terenului

— imobil 867 (parțial)
Municipiul București, Calea Plevnei Statul român, Ministerul
— Suprafața totală a terenului =
— cod 8.29.09
nr. 114, sectorul 1
Apărării Naționale
938,221 m2
— nr. M.F. 103569
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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,
Ioan Nelu Botiș
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu

București, 8 septembrie 2010.
Nr. 941.

*) Anexa este reprodusă în facsimil.
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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
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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 perioada iunie—iulie 2010 la lucrările de gospodărire a apelor
aferente obiectivului din domeniul public al statului
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 13 alin. (1) lit. p) și alin. (5) 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 43.460 mii lei, în perioada 2010—2011, sub
formă de finanțare nerambursabilă, pentru realizarea unor
lucrări destinate prevenirii, înlăturării și/sau diminuării efectelor
produse de fenomenele meteorologice periculoase în perioada
iunie—iulie 2010 la obiectivele de gospodărire a apelor din
domeniul public al statului, prevăzute în anexa nr. 1, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Fondurile necesare pentru realizarea lucrărilor precizate
la alin. (1) 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. 2. — (1) Suma prevăzută la art. 1 alin. (1) se acordă
beneficiarului Administrația Națională „Apele Române”, care
realizează lucrările prin administrațiile bazinale de ape.

(2) Administrația Națională „Apele Române” contractează
execuția lucrărilor cu aplicarea prevederilor legislației în vigoare
privind achizițiile publice referitoare la situațiile de forță majoră.
(3) Administrația Națională „Apele Române”, direct sau prin
administrațiile bazinale de ape, urmărește și controlează
realizarea lucrărilor și efectuează recepția acestora.
Art. 3. — (1) Beneficiarul lucrărilor încasează suma
prevăzută la art. 1 alin. (1) în baza cererii și a contractului de
finanțare încheiat cu Administrația Fondului pentru Mediu.
(2) Suma alocată din Fondul pentru mediu în vederea
realizării lucrărilor prevăzute la art. 2 se decontează de către
beneficiar în mod eșalonat, în baza cererilor de tragere, pe
măsura executării lucrărilor.
Art. 4. — Se aprobă suplimentarea cu 3.600 mii lei a sumei
alocate prin Hotărârea Guvernului nr. 796/2010 pentru
aprobarea finanțării din bugetul Fondului pentru mediu a unor
lucrări destinate prevenirii, înlăturării și/sau diminuării efectelor
produse de fenomenele meteorologice periculoase, pentru
lucrările prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul mediului și pădurilor,
László Borbély
Ministrul administrației și internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu
București, 8 septembrie 2010.
Nr. 942.

ANEXA Nr. 1

L I S TA

lucrărilor de înlăturare a efectelor calamităților naturale produse de inundații în perioada mai—iulie 2010,
finanțate din bugetul Fondului pentru mediu
Nr.
crt.

Județul/Denumirea obiectivului

Suma totală alocată
(mii lei)

1.

Acumulare nepermanentă pe pârâul Mansentea—Valea Fânațelor, Miercurea-Ciuc, județul Harghita

4.000

2.

Regularizarea râului Feernic și a afluenților, județul Harghita

3.500

3.

Supraînalțare dig și consolidări de mal în zona localității Șendreni, județul Galați

7.000

4.

Regularizarea râului Drăghici, județul Argeș

3.700
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Nr.
crt.

Suma totală alocată
(mii lei)

Județul/Denumirea obiectivului

5.

Amenajarea râului Someș în zona localității Ulmeni, județul Maramureș

3.700

6.

Amenajarea brațului stâng și pragului de fund pe pârâul Sucevița în zona localității Marginea,
județul Suceava

2.500

7.

Îndiguirea malului stâng al râului Siret în zona localităților Negri și Prăjești, județul Bacău

8.000

8.

Amenajarea malului stâng al râului Siret în aval de podul DJ 208 D în zona localității
Hânțești—Bucecea, județul Botoșani

2.000

9.

Amenajarea albiei râurilor Siret și Moldova la Roman, județul Neamț

3.600

10.

Regularizarea albiei pâraielor Bisericii și Turcului la Piatra-Neamț, județul Neamț

750

11.

Regularizarea albiei pârâului Tașca la Tașca, comuna Tașca, județul Neamț

350

12.

Regularizarea albiei pârâului Hamzoaia la Tașca, comuna Tașca, județul Neamț

360

13.

Consolidarea râului Siret pe zona Suraia, județul Vrancea

4.000
TOTAL:

43.460

ANEXA Nr. 2

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, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 796/2010
pentru aprobarea finanțării din bugetul Fondului pentru mediu a unor lucrări destinate prevenirii,
înlăturării și/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase,
pentru care se suplimentează suma alocată inițial
Nr.
crt.

Suma totală alocată
(mii lei)

Județul/Denumirea obiectivului

1.

Recalibrarea și decolmatarea râului Belinul Mare, consolidare mal, praguri de fund, județul
Covasna

2.

Consolidarea malului pârâului Covasna în intravilanul orașului Covasna, județul Covasna

300

3.

Decolmatarea pârâului Saciova între Saciova și confluența cu pârâul Covasna

300

4.

Recalibrarea pârâului Cormos, executare dig de apărare în Tălișoara mal drept, județul Covasna

200

5.

Recalibrarea și decolmatarea pârâului Lisnau, județul Covasna

300

6.

Recalibrarea și decolmatarea pârâului Turia, județul Covasna

300

7.

Consolidarea malului pârâului Bretcu în intravilanul localității, județul Covasna

200

2.000

TOTAL:

3.600

ABONAMENTE LA PUBLICAȚIILE OFICIALE PE SUPORT FIZIC
— Prețuri pentru anul 2010 —
Nr.
crt.

Valoare
(TVA 9% inclus) — lei

Număr
de apariții
anuale

Denumirea publicației

12 luni

3 luni

1 lună

900

1.200

330

120

100

1.500

140

Monitorul Oficial, Partea a II-a

200

2.250

200

4.

Monitorul Oficial, Partea a III-a

500

430

40

5.

Monitorul Oficial, Partea a IV-a

6.000

1.720

160

6.

Monitorul Oficial, Partea a VI-a

240

1.600

150

7.

Monitorul Oficial, Partea a VII-a

48

540

50

8.

Colecția Legislația României

4

450

9.

Colecția Hotărâri ale Guvernului României

12

750

1.

Monitorul Oficial, Partea I

2.

Monitorul Oficial, Partea I, limba maghiară

3.

120
70

NOTĂ:

Monitorul Oficial, Partea I bis, se multiplică și se achiziționează pe bază de comandă.

A B O N A M E N T E L A P R O D U S E L E Î N F O R M AT E L E C T R O N I C
— Prețuri pentru anul 2010 —
Abonamentul FLEXIBIL
(Monitorul Oficial, Partea I + alte 3 părți ale Monitorului Oficial, la alegere)
Lunar

Produs

Anual

Online/
Monopost

Rețea
5

Rețea
25

Rețea
100

Rețea
300

Online/
Monopost

Rețea
5

Rețea
25

Rețea
100

Rețea
300

AutenticMO

40

100

250

600

1.320

400

1.000

2.500

6.000

13.200

ExpertMO

90

230

580

1.390

3.060

900

2.250

5.630

13.510

29.720

Abonamentul COMPLET
(Monitorul Oficial, Partea I + toate celelalte părți ale Monitorului Oficial)
Lunar

Produs

Anual

Online/
Monopost

Rețea
5

Rețea
25

Rețea
100

Rețea
300

Online/
Monopost

Rețea
5

Rețea
25

Rețea
100

Rețea
300

AutenticMO

50

130

330

790

1.740

500

1.250

3.130

7.510

16.520

ExpertMO

110

280

700

1.680

3.700

1.100

2.750

6.880

16.510

36.320

Prețurile sunt exprimate în lei și conțin TVA.
Mai multe informații puteți găsi pe site-ul www.expert-monitor.ro, unde puteți aplica on-line comanda.
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