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DECRETE
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului Meritul pentru Învățământ
în grad de Ofițer
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale art. 4 alin. (3), ale art. 7 lit. A și ale art. 11 din Legea nr. 29/2000
privind sistemul național de decorații al României, cu modificările și completările
ulterioare,
cu ocazia aniversării a 60 de ani de existență, în semn de apreciere
deosebită a activității depuse pentru formarea și afirmarea multor generații de
artiști, care, la rândul lor, au promovat în lume valorile artei teatrale,
cinematografice și coregrafice românești,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se conferă Ordinul Meritul pentru Învățământ în grad de Ofițer
Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale”.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

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

EMIL BOC

București, 5 noiembrie 2010.
Nr. 1.053.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru eliberarea din funcție a unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) și ale art. 134 alin. (1)
din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 701/2010,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Frîngulescu Gheorghe, prim-procuror la Parchetul
de pe lângă Tribunalul Buzău, se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

București, 5 noiembrie 2010.
Nr. 1.074.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru eliberarea din funcție a unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) și ale art. 134 alin. (1)
din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 697/2010,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Coman Gheorghița Adriana, procuror la Parchetul de
pe lângă Tribunalul Buzău, se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 5 noiembrie 2010.
Nr. 1.075.

DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

D E C I Z I A Nr. 1.147
din 28 septembrie 2010

referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 198/2004
privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de drumuri de interes național,
județean și local
Augustin Zegrean
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Petre Lăzăroiu
Mircea Ștefan Minea
Iulia Antoanella Motoc
Ion Predescu
Puskás Valentin Zoltán
Tudorel Toader
Ingrid Alina Tudora

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

Vasile Belu în Dosarul nr. 30.866/299/2009 al Judecătoriei
Sectorului 1 București.
La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de
citare este legal îndeplinită.
Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă
cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune
concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca
neîntemeiată. În acest sens, invocă jurisprudența în materie a
Curții Constituționale.
C U R T E A,

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror
Simona Ricu.
Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate
a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele
măsuri prealabile lucrărilor de construcție de drumuri de interes
național, județean și local, excepție ridicată de Maria Belu și

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată
următoarele:
Prin Încheierea din 15 decembrie 2009, pronunțată în
Dosarul nr. 30.866/299/2009, Judecătoria Sectorului 1
București a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de
neconstituționalitate a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea
nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de
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construcție de drumuri de interes național, județean și
local, excepție ridicată de Maria Belu și Vasile Belu într-o cauză
având ca obiect o plângere împotriva încheierii de carte
funciară.
În motivarea excepției de neconstituționalitate autorii
acesteia susțin că, atât timp cât pe rolul instanțelor de judecată
există acțiuni formulate de proprietari ai imobilelor expropriate,
nu poate opera transferul dreptului de proprietate și intabularea
unui alt titular, deoarece astfel se aduce atingere normelor
constituționale consacrate prin art. 21, art. 44 și art. 53.
Judecătoria Sectorului 1 București consideră că excepția
de neconstituționalitate este neîntemeiată, reglementarea legală
criticată nefiind în contradicție cu normele constituționale
invocate.
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor
două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului
Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra
excepției de neconstituționalitate.
Președinții celor două Camere ale Parlamentului,
Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor
de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de
judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale
criticate, raportate la dispozițiile Constituției, precum și Legea
nr. 47/1992, reține următoarele:
Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este
competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție,
precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea
nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.
Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie
prevederile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele
măsuri prealabile lucrărilor de construcție de drumuri de interes
național, județean și local, cu modificările și completările
ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 487 din 31 mai 2004.

Acest text de lege are următorul conținut:
„Art. 9. — (1) Expropriatul nemulțumit de cuantumul
despăgubirii consemnate în condițiile art. 5 alin. (4)—(8) și ale
art. 6 alin. (2) se poate adresa instanței judecătorești
competente în termen de 30 de zile de la data la care i-a fost
comunicată hotărârea de stabilire a cuantumului despăgubirii,
sub sancțiunea decăderii, fără a putea contesta transferul
dreptului de proprietate către expropriator asupra imobilului
supus exproprierii, iar exercitarea căilor de atac nu suspendă
efectele hotărârii de stabilire a cuantumului despăgubirii,
respectiv transferul dreptului de proprietate asupra terenului.”
Autorii excepției susțin că prevederile legale criticate
contravin dispozițiilor constituționale ale art. 21 privind accesul
liber la justiție, art. 44 privind dreptul de proprietate privată și
art. 53 referitoare la restrângerea exercițiului unor drepturi sau
al unor libertăți.
Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea
constată că reglementarea criticată a mai făcut obiect al
controlului de constituționalitate, prin raportare la aceleași
dispoziții constituționale și cu motivare similară, prilej cu care a
statuat că art. 9 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 este
constituțional.
Astfel, prin Decizia nr. 910 din 23 iunie 2009, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 504 din 22 iulie 2009,
Curtea a constatat că „Legea nr. 198/2004, în ansamblul său,
conține dispoziții care asigură cadrul legal privind procedura de
expropriere și stabilire a despăgubirilor, apărarea dreptului de
proprietate și a dreptului de a contesta, pe cale judiciară,
cuantumul despăgubirilor, în acord cu dispozițiile constituționale
și jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, care a
statuat că o privare de proprietate trebuie să fie prevăzută de
lege, să urmărească o cauză de utilitate publică, să fie conformă
normelor de drept intern și să respecte un raport de
proporționalitate între mijloacele folosite și scopul vizat (Cauza
James și alții împotriva Marii Britanii, 1986).”
Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să
determine reconsiderarea jurisprudenței Curții Constituționale,
atât soluția, cât și considerentele cuprinse în această decizie își
păstrează valabilitatea și în cauza de față.

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

În numele legii
D E C I D E:

Respinge excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri
prealabile lucrărilor de construcție de drumuri de interes național, județean și local, excepție ridicată de Maria Belu și Vasile Belu
în Dosarul nr. 30.866/299/2009 al Judecătoriei Sectorului 1 București.
Definitivă și general obligatorie.
Pronunțată în ședința publică din data de 28 septembrie 2010.
PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN
Magistrat-asistent,
Ingrid Alina Tudora

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 749/10.XI.2010

5

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

D E C I Z I A Nr. 1.194
din 30 septembrie 2010

referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 222, art. 282, art. 286—288
din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, ale art. 73—75 și art. 77 din Legea nr. 168/1999
privind soluționarea conflictelor de muncă, ale art. 164 din Codul de procedură civilă
și ale art. 28 alin. (2) din Legea sindicatelor nr. 54/2003
Augustin Zegrean
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Petre Lăzăroiu
Mircea Ștefan Minea
Iulia Antoanella Motoc
Ion Predescu
Puskás Valentin Zoltán
Tudorel Toader
Benke Károly

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

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror
Simona Ricu.
Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate
a dispozițiilor art. 222, art. 282, art. 286—288 din Legea
nr. 53/2003 — Codul muncii, ale art. 73—75 și art. 77 din Legea
nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă, ale
art. 164 din Codul de procedură civilă și ale art. 28 alin. (2) din
Legea sindicatelor nr. 54/2003, excepție ridicată de Societatea
Comercială „Petrom” — S.A. București în Dosarul
nr. 1.941/116/2008 al Tribunalului Călărași — Secția civilă.
La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care
procedura de citare a fost legal îndeplinită.
Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea
excepției de neconstituționalitate, invocând jurisprudența Curții
Constituționale.
C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată
următoarele:
Prin Încheierea din 16 noiembrie 2009, pronunțată în Dosarul
nr. 1.941/116/2008, Tribunalul Călărași — Secția civilă a
sesizat Curtea Constituțională cu excepția de
neconstituționalitate a dispozițiilor art. 222, art. 282,
art. 286—288 din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, ale
art. 73—75 și art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind
soluționarea conflictelor de muncă, ale art. 164 din Codul
de procedură civilă și ale art. 28 alin. (2) din Legea
sindicatelor nr. 54/2003, excepție ridicată de Societatea
Comercială „Petrom” — S.A. București într-o cauză având ca
obiect pretenții bănești.
În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul
acesteia susține, în esență, că soluția actuală consacrată de
legiuitorul român este într-o vădită contradicție cu litera și spiritul
Constituției prin aceea că încalcă egalitatea în fața legii a unității
și a salariaților, care presupune egalitatea de arme juridice
utilizate în conflictele de muncă, încalcă dreptul de apărare al

unității, al cărui exercițiu nu poate fi restrâns. În situația de față,
legiuitorul încalcă Legea fundamentală când impune ca în cazul
conflictelor numite „de interese” partenerii de dialog social să fie
exclusiv sindicatele, iar în cazul conflictelor numite „de muncă”
acești parteneri să nu mai aibă niciun rol, fiind imposibil pentru
unitate să îi atragă în cadrul procesual al proceselor declanșate
de salariați. Așadar, clasificarea pe care o face legiuitorul nu
trebuie să dea naștere în practica rezolvării conflictelor de
muncă la inegalități ori inechități între unitate și salariați. Față
de această evidență, autorul excepției critică dispozițiile legale
pentru că impun o diferențiere abruptă și arbitrară de regim
juridic între conflictele de interese și cele de drepturi. Rolul
sindicatelor în rezolvarea conflictelor de drepturi reliefează
incoerența legislativă. Inadaptarea la realitatea socială este
dublată de incoerența legislativă a consacrării unor soluții diferite
pentru „subipoteza conflictelor de drepturi”. De asemenea, faptul
că prevederile art. 164 din Codul de procedură civilă lasă la
aprecierea instanței posibilitatea conexării cauzelor și nu obligă
la luarea unei astfel de măsuri, ceea ce ar conduce la o
economie de timp și de cheltuieli, precum și la o judecată unitară
este de natură să aducă atingere dreptului la apărare.
Prin urmare, dispozițiile legale criticate încalcă, în opinia
autorului, principiul efectivității juridice, iar menținerea lor în
legislația actuală reprezintă o incoerență legislativă în privința
calității procesuale a sindicatelor referitor la rezolvarea
conflictelor de drepturi și, în același timp, vatămă, în esență,
dreptul la apărare și la un proces echitabil.
Tribunalul Călărași — Secția civilă apreciază că excepția
de neconstituționalitate ridicată este neîntemeiată.
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor
două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului
Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra
excepției de neconstituționalitate ridicate.
Președinții celor două Camere ale Parlamentului,
Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor
de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de
judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale
criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea
nr. 47/1992, reține următoarele:
Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este
competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție,
precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea
nr. 47/1992, să soluționeze prezenta excepție.
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Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie
dispozițiile art. 222, art. 282, art. 286—288 din Legea
nr. 53/2003 — Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, ale art. 73—75
și 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de
muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 582 din 29 noiembrie 1999, cu modificările și completările
ulterioare, ale art. 164 din Codul de procedură civilă și ale art. 28
alin. (2) din Legea sindicatelor nr. 54/2003, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 5 februarie 2003, având
următorul cuprins:
— Art. 222 din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii:
„La cererea membrilor lor, sindicatele pot să îi reprezinte pe
aceștia în cadrul conflictelor de drepturi.”;
— Art. 282 din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii:
„Pot fi părți în conflictele de muncă:
a) salariații, precum și orice altă persoană titulară a unui
drept sau a unei obligații în temeiul prezentului cod, al altor legi
sau al contractelor colective de muncă;
b) angajatorii — persoane fizice și/sau persoane juridice —,
agenții de muncă temporară, utilizatorii, precum și orice altă
persoană care beneficiază de o muncă desfășurată în condițiile
prezentului cod;
c) sindicatele și patronatele;
d) alte persoane juridice sau fizice care au această vocație
în temeiul legilor speciale sau al Codului de procedură civilă.”;
— Art. 286 din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii:
„(1) Cererile referitoare la soluționarea conflictelor de muncă
se judecă în regim de urgență.
(2) Termenele de judecată nu pot fi mai mari de 15 zile.
(3) Procedura de citare a părților se consideră legal
îndeplinită dacă se realizează cu cel puțin 24 de ore înainte de
termenul de judecată.”;
— Art. 287 din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii:
„Sarcina probei în conflictele de muncă revine angajatorului,
acesta fiind obligat să depună dovezile în apărarea sa până la
prima zi de înfățișare.”;
— Art. 288 din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii:
„Administrarea probelor se face cu respectarea regimului de
urgență, instanța fiind în drept să decadă din beneficiul probei
admise partea care întârzie în mod nejustificat administrarea
acesteia.”;
— Art. 73 din Legea nr. 168/1999:
„Cererile pot fi formulate de cei ale căror drepturi au fost
încălcate, după cum urmează:
a) măsurile unilaterale de executare, modificare, suspendare
sau încetare a contractului de muncă, inclusiv deciziile de
imputare sau angajamentele de plată a unor sume de bani, pot
fi contestate în termen de 30 de zile de la data la care cel
interesat a luat cunoștință de măsura dispusă;
b) constatarea nulității unui contract individual sau colectiv
de muncă poate fi cerută de părți pe întreaga perioadă în care
contractul respectiv este în ființă;
c) constatarea încetării unui contract colectiv de muncă poate
fi cerută până la încheierea unui nou contract colectiv de muncă;
d) plata despăgubirilor pentru pagubele cauzate și restituirea
unor sume care au format obiectul unor plăți nedatorate pot fi
cerute de salariați în termen de 3 ani de la data producerii
pagubei.”;
— Art. 74 din Legea nr. 168/1999:
„(1) Cererile referitoare la soluționarea conflictelor de drepturi
se judecă în regim de urgență.

(2) Termenele de judecată nu pot fi mai mari de 10 zile.
(3) Părțile sunt legal citate, dacă citația le-a fost înmânată
cel puțin cu o zi înaintea judecării.”;
— Art. 75 din Legea nr. 168/1999:
„În cazul în care sunt contestate măsuri unilaterale dispuse
de unitate, aceasta are obligația ca, până la prima zi de
înfățișare, să depună dovezile în baza cărora a luat măsura
respectivă.”;
— Art. 77 din Legea nr. 168/1999:
„(1) În cazul în care judecata continuă, administrarea
probelor se va face cu respectarea regimului de urgență al
judecării conflictelor de drepturi.
(2) Instanța poate să decadă din beneficiul probei admise
partea care întârzie nejustificat administrarea acesteia.”;
— Art. 164 din Codul de procedură civilă:
„Părțile vor putea cere întrunirea mai multor pricini ce se află
înaintea aceleiași instanțe sau instanțe deosebite, de același
grad, în care sunt aceleași părți sau chiar împreună cu alte părți
și al căror obiect și cauză au între dânsele o strânsă legătură.
Întrunirea poate fi făcută de judecător chiar dacă părțile nu au
cerut-o.
Dosarul va fi trimis instanței mai întâi învestită, afară numai
dacă amândouă părțile cer trimiterea lui la una din celelalte
instanțe.
Când una din pricini este de competența unei instanțe, și
părțile nu o pot înlătura, întrunirea se va face la acea instanță.”;
— Art. 28 alin. (2) din Legea nr. 54/2003:
„În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) organizațiile
sindicale au dreptul de a întreprinde orice acțiune prevăzută de
lege, inclusiv de a formula acțiune în justiție în numele membrilor
lor, fără a avea nevoie de un mandat expres din partea celor în
cauză. Acțiunea nu va putea fi introdusă sau continuată de
organizația sindicală dacă cel în cauză se opune sau renunță la
judecată.”
În opinia autorului excepției de neconstituționalitate,
prevederile legale criticate contravin dispozițiilor constituționale
cuprinse în art. 1 alin. (3) privind statul român, art. 9 privind
sindicatele, patronatele și asociațiile profesionale, art. 16
alin. (1) și (2) privind egalitatea în drepturi, art. 20 alin. (1)
referitoare la tratatele internaționale privind drepturile omului,
art. 24 alin. (1) privind dreptul la apărare, art. 40 alin. (1) privind
dreptul de asociere, art. 41 alin. (5) privind munca și protecția
socială a muncii și art. 53 alin. (1) și (2) privind restrângerea
exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți.
Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea
constată că dispozițiile de lege criticate au mai fost supuse
controlului de constituționalitate, prin raportare la aceleași
prevederi din Constituție și din Convenția pentru apărarea
drepturilor omului și a libertăților fundamentale invocate de
același autor și cu o motivare identică. Astfel, spre exemplu, prin
Decizia nr. 705 din 25 mai 2010, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 430 din 28 iunie 2010, Curtea a stabilit
că excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 222 și
art. 282 din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, ale art. 73 din
Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă și
ale art. 28 alin. (2) din Legea sindicatelor nr. 54/2003 este
inadmisibilă, întrucât aspectele invocate în motivarea excepției
reprezintă, în realitate, probleme de interpretare și aplicare a
legii, ce sunt de competența instanțelor de judecată, iar nu a
instanței de contencios constituțional.
De asemenea, Curtea a reținut că eventualele necorelări de
ordin legislativ dintre dispozițiile Legii nr. 168/1999 și cele ale
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Legii nr. 53/2003 — Codul muncii nu pot forma obiect al
controlului de constituționalitate și nici nu pot fi invocate drept
argument în sprijinul susținerii neconstituționalității unor
reglementări. Examinarea acestora nu intră în sfera de
competență a Curții Constituționale, ci în competența exclusivă
a Parlamentului de a interveni pe calea unor modificări,
completări sau abrogări pentru a asigura ordinea juridică
necesară.
Cu privire la dispozițiile art. 286—288 din Codul muncii și ale
art. 74, 75 și 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea
conflictelor de muncă, Curtea Constituțională, prin aceeași
decizie, a constatat că dispozițiile menționate sunt
constituționale, întrucât acestea sunt norme care stabilesc o
procedură specială, derogatorie, privind termenele de judecată
și modalitatea administrării probelor în cazul judecării cererilor
referitoare la conflictele de muncă. Modalitatea în care au fost
reglementate aceste dispoziții este o opțiune a legiuitorului, care
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a avut în vedere instituirea unei proceduri simple și urgente,
adaptată raporturilor de muncă și exercitării dreptului la muncă.
Regulile de procedură prevăzute de aceste dispoziții se aplică în
mod echitabil atât angajatorilor, cât și angajaților, fără a fi
favorizată o categorie sau alta.
În ceea ce privește dispozițiile art. 164 din Codul de
procedură civilă, cu același prilej Curtea a stabilit că acestea nu
contravin
prevederilor
constituționale
invocate,
ele
reglementând norme de procedură a căror interpretare și
aplicare revin instanțelor de judecată.
Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să conducă
la schimbarea jurisprudenței Curții, și având în vedere
identitatea de raționament, atât soluția, cât și considerentele
deciziei menționate își păstrează valabilitatea și în cauza de
față.

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

În numele legii
D E C I D E:

I. Respinge ca inadmisibilă excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 222, art. 282 din Legea nr. 53/2003 — Codul
muncii, art. 73 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă și ale art. 28 alin. (2) din Legea sindicatelor
nr. 54/2003, excepție ridicată de Societatea Comercială „Petrom” — S.A. București în Dosarul nr. 1.941/116/2008 al Tribunalului
Călărași — Secția civilă.
II. Respinge ca neîntemeiată excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 286—288 din Legea nr. 53/2003 — Codul
muncii, ale art. 74, art. 75 și art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă și ale art. 164 din Codul de
procedură civilă, excepție ridicată de același autor în același dosar al aceleiași instanțe.
Definitivă și general obligatorie.
Pronunțată în ședința publică din data de 30 septembrie 2010.
PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN
Magistrat-asistent,
Benke Károly

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

D E C I Z I A Nr. 1.290
din 14 octombrie 2010

referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 77 alin. (2) și art. 90
din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală
Acsinte Gaspar
Aspazia Cojocaru
Petre Lăzăroiu
Mircea Ștefan Minea
Ion Predescu
Puskás Valentin Zoltán
Tudorel Toader
Afrodita Laura Tutunaru

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

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror
Marinela Mincă.
Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate
a dispozițiilor art. 77 alin. (2) și art. 90 din Legea nr. 302/2004
privind cooperarea judiciară internațională în materie penală,
excepție ridicată de Ciprian Vasile Radu în Dosarul
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nr. 1.230/36/2009 al Curții de Apel Constanța — Secția penală
și pentru cauze penale cu minori și de familie.
La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de
citare a fost legal îndeplinită.
Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă
cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune
concluzii de respingere a excepției ca neîntemeiată, sens în
care face trimitere la jurisprudența în materie.
C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată
următoarele:
Prin Încheierea din 22 decembrie 2009, pronunțată în
Dosarul nr. 1.230/36/2009, Curtea de Apel Constanța —
Secția penală și pentru cauze penale cu minori și de familie
a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de
neconstituționalitate a prevederilor art. 77 alin. (2) și art. 90
din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară
internațională în materie penală, excepție ridicată de Ciprian
Vasile Radu.
În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul
acesteia susține că prevederile legale menționate încalcă
dispozițiile constituționale ale art. 23 alin. (5) referitoare la durata
arestării preventive în cursul urmăririi penale și art. 24 alin. (1)
referitoare la garantarea dreptului la apărare, precum și ale art. 6
paragraful 3 referitoare la drepturile oricărui acuzat din
Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților
fundamentale, deoarece în cadrul procedurii de executare a
unui mandat european de arestare magistratul român este
extrem de limitat, neputând cerceta decât forma și conținutul
mandatului, fără a putea verifica aspecte de fond.
Curtea de Apel Constanța — Secția penală și pentru
cauze penale cu minori și de familie opinează că excepția de
neconstituționalitate este neîntemeiată.
Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de
sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale
Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și
exprima punctele de vedere asupra excepției de
neconstituționalitate.
Avocatul Poporului consideră că prevederile legale criticate
sunt constituționale.
Președinții celor două Camere ale Parlamentului și
Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra
excepției de neconstituționalitate.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor,
concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la
prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține
următoarele:
Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este
competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție,
precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea
nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.
Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie
dispozițiile art. 77 alin. (2) — Definiția mandatului european de
arestare și art. 90 — Procedura de executare a mandatului
european de arestare din Legea nr. 302/2004, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 594 din 1 iulie 2004,
așa cum au fost modificate prin art. I pct. 48 din Legea
nr. 224/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,

nr. 534 din 21 iunie 2006, și prin art. I pct. 45 din Legea
nr. 222/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 758 din 10 noiembrie 2008, care au următorul conținut:
— Art. 77 alin. (2): „Mandatul european de arestare se
execută pe baza principiului recunoașterii și încrederii reciproce,
în conformitate cu dispozițiile Deciziei-cadru a Consiliului
2002/584/JAI din 13 iunie 2002, publicată în Jurnalul Oficial al
Comunităților Europene nr. L 190/1 din 18 iulie 2002.”;
— Art. 90: „(1) Judecătorul verifică mai întâi identitatea
persoanei solicitate și se asigură că acesteia i s-a comunicat o
copie a mandatului european de arestare sau, în cazul prevăzut
la art. 883, că a fost informată despre motivul reținerii.
(2) Dacă persoana a fost reținută potrivit art. 883, judecătorul
poate dispune, prin încheiere motivată, pe baza semnalării
transmise prin Organizația Internațională a Poliției Criminale
(Interpol), arestarea persoanei solicitate sau obligarea de a nu
părăsi localitatea pe o durată de 5 zile. În acest caz, instanța
amână cauza și fixează un termen de 5 zile pentru prezentarea
de către procuror a mandatului european de arestare, însoțit de
traducerea în limba română.
(3) După primirea mandatului european de arestare,
judecătorul aduce la cunoștința persoanei solicitate drepturile
prevăzute la art. 91, efectele regulii specialității, precum și
posibilitatea de a consimți la predarea către autoritatea judiciară
emitentă, punându-i în vedere consecințele juridice ale
consimțământului la predare, îndeosebi caracterul irevocabil al
acestuia.
(4) În cazul în care mandatul european de arestare a fost
emis împotriva unui cetățean român, în vederea executării unei
pedepse ori a unei măsuri de siguranță privative de libertate,
judecătorul întreabă persoana solicitată dacă aceasta este de
acord să execute pedeapsa sau măsura de siguranță în statul
membru emitent.
(5) În cazul în care persoana solicitată declară că este de
acord cu predarea sa, despre consimțământul acesteia se
întocmește un proces-verbal care se semnează de către
judecător, grefier, apărător și persoana solicitată. În același
proces-verbal se va menționa dacă persoana solicitată a
renunțat sau nu la drepturile conferite de regula specialității.
(6) În cazul prevăzut la alin. (5), dacă nu este incident vreunul
dintre motivele de refuz al executării prevăzute la art. 88,
judecătorul se poate pronunța prin sentință, potrivit art. 94,
deopotrivă asupra arestării și predării persoanei solicitate.
(7) Dacă persoana solicitată nu consimte la predarea sa
către autoritatea judiciară emitentă, procedura de executare a
mandatului european de arestare continuă cu audierea
persoanei solicitate, care se limitează la consemnarea poziției
acesteia față de existența unuia dintre motivele obligatorii sau
opționale de neexecutare, precum și la eventuale obiecții în
ceea ce privește identitatea.
(8) În cazurile prevăzute la alin. (5) și (7), atunci când
judecătorul apreciază necesar să acorde un termen pentru
luarea unei hotărâri cu privire la predare, arestarea persoanei
solicitate în cursul procedurii de executare a mandatului
european de arestare se dispune prin încheiere motivată.
(9) Instanța verifică periodic, dar nu mai târziu de 30 de zile,
dacă se impune menținerea arestării în vederea predării. În
acest sens, instanța se pronunță prin încheiere motivată, ținând
seama de termenele prevăzute la art. 95.
(10) În toate cazurile, măsura arestării în vederea predării
poate fi luată numai după ascultarea persoanei solicitate în
prezența apărătorului. Durata inițială a arestării nu poate depăși
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30 de zile, iar durata totală, până la predarea efectivă către statul
membru emitent, nu poate depăși în niciun caz 180 de zile.
(11) În cazul în care persoana solicitată este pusă în libertate,
instanța dispune față de aceasta măsura obligării de a nu părăsi
localitatea, dispozițiile art. 145 din Codul de procedură penală
aplicându-se în mod corespunzător. În acest caz, în situația în
care, ulterior, instanța dispune executarea mandatului european
de arestare, prin hotărârea de predare se dispune și arestarea
persoanei solicitate în vederea predării către autoritatea
judiciară emitentă.
(12) Dacă judecătorul apreciază că în cauză se impune
solicitarea de informații sau garanții suplimentare autorității
judiciare emitente, amână cauza stabilind un termen pentru
primirea datelor solicitate. Termenul fixat nu poate fi mai mare de
10 zile.
(13) După întocmirea sentinței prevăzute la art. 94 sau a
încheierii prevăzute la alin. (2) ori (9), după caz, judecătorul
emite de îndată un mandat de arestare. Dispozițiile Codului de
procedură penală cu privire la conținutul și executarea
mandatului de arestare se aplică în mod corespunzător.
(14) Ședința de judecată este publică, afară de cazul în care,
la cererea procurorului, a persoanei solicitate sau din oficiu,
judecătorul apreciază că se impune judecarea cauzei în ședință
secretă. Participarea procurorului este obligatorie.”
Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea
constată că dispozițiile legale criticate au mai fost supuse
controlului său, din perspectiva unor critici similare. Astfel, cu
prilejul pronunțării Deciziei nr. 1.193 din 24 septembrie 2009,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 731 din
28 octombrie 2009, Curtea Constituțională a respins ca
neîntemeiată excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor
art. 90 din Legea nr. 302/2004, statuând că autoritatea
judecătorească română chemată să execute un mandat
european de arestare poate hotărî asupra predării, dar nu poate
să se pronunțe cu privire la temeinicia măsurii preventive sau a
hotărârii judecătorești pronunțate în statul solicitant. Contestarea
temeiniciei acesteia, deci a hotărârii judecătorești pronunțate
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într-un stat membru al Uniunii Europene, se va face în statul în
care s-a emis hotărârea respectivă, unde persoana solicitată va
beneficia de toate garanțiile procesuale existente.
Așa fiind, Curtea constată că protecția invocată de autorul
excepției nu poate fi convertită într-o cauză de impunitate pentru
faptele antisociale comise pe teritoriul unui stat străin,
judecătorul român hotărând asupra arestării persoanei solicitate
în temeiul legii numai după ce a verificat, în prealabil, dacă au
fost respectate condițiile necesare referitoare la emiterea
mandatului, și nicidecum nu se pronunță cu privire la temeinicia
urmăririi sau condamnării dispuse de autoritatea străină ori
asupra oportunității arestării. În caz contrar, s-ar aduce atingere
principiului referitor la recunoașterea reciprocă a hotărârilor
penale. Totodată, este de semnalat că nu poate fi pus semnul
egalității între privarea de libertate dispusă ca urmare a emiterii
unui mandat european de arestare și cea dispusă ca urmare a
emiterii unui mandat de arestare preventivă emis de judecătorul
român în condițiile Codului de procedură penală.
De asemenea, măsura arestării provizorii dispusă în vederea
predării către un stat membru al Uniunii Europene constituie o
măsură privativă de libertate temporară, în acord cu art. 23 din
Constituția României, care satisface pe deplin exigențele
constituționale prevăzute de art. 24, partea având la îndemână
toate garanțiile procesuale specifice unui proces echitabil, sens
în care poate invoca unul dintre motivele de refuz al executării,
are dreptul de a fi informată cu privire la conținutul mandatului
european de arestare, are dreptul de a fi audiată și asistată de
un apărător ales sau numit din oficiu, are dreptul la un interpret
dacă nu înțelege ori nu vorbește limba română și are
posibilitatea de a formula recurs împotriva hotărârii referitoare la
arestare etc.
Deoarece până în prezent nu au intervenit elemente noi, de
natură să determine schimbarea acestei jurisprudențe,
considerentele deciziei mai sus menționate își păstrează
valabilitatea și în cauza de față, inclusiv pentru dispozițiile art. 77
alin. (2) din Legea nr. 302/2004.

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

În numele legii
D E C I D E:

Respinge ca neîntemeiată excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 77 alin. (2) și art. 90 din Legea nr. 302/2004
privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, excepție ridicată de Ciprian Vasile Radu în Dosarul nr. 1.230/36/2009
al Curții de Apel Constanța — Secția penală și pentru cauze penale cu minori și de familie.
Definitivă și general obligatorie.
Pronunțată în ședința publică din data de 14 octombrie 2010.
PREȘEDINTE,

ACSINTE GASPAR
Magistrat-asistent,
Afrodita Laura Tutunaru
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HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.634/2006 pentru modificarea și completarea Hotărârii
Guvernului nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public al județului Maramureș,
precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Maramureș și pentru modificarea
și completarea Hotărârii Guvernului nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public
al județului Maramureș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Maramureș
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. 1.634/2006 pentru
modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 934/2002
privind atestarea domeniului public al județului Maramureș,
precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul
Maramureș, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 1.018 din 21 decembrie 2006, se modifică după cum
urmează:
1. Articolul III va avea următorul cuprins:
„Art. III. — Se atestă apartenența la domeniul public al
comunei Coaș, înființată prin Legea nr. 84/2004, a bunurilor
cuprinse în anexa nr. 5 «Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Coaș», care devine anexa nr. 72
la Hotărârea Guvernului nr. 934/2002, cu modificările și
completările ulterioare.”
2. Articolul IV va avea următorul cuprins:
„Art. IV. — Se atestă apartenența la domeniul public al
comunei Coltău, înființată prin Legea nr. 84/2004, a bunurilor
cuprinse în anexa nr. 6 «Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Coltău», care devine anexa nr. 73
la Hotărârea Guvernului nr. 934/2002, cu modificările și
completările ulterioare.”

Art. II. — Hotărârea Guvernului nr. 934/2002 privind
atestarea domeniului public al județului Maramureș, precum și
al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Maramureș,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 și
665 bis din 9 septembrie 2002, cu modificările și completările
ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. Anexa nr. 34 „Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Fărcașa” se modifică și se
înlocuiește cu anexa nr. 1.
2. La anexa nr. 43 „Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Ocna Șugatag”, secțiunea I
„Bunuri imobile”, poziția nr. 24, coloana nr. 2 se modifică și
va avea următorul cuprins: „Sediu serviciu social pentru
persoane vârstnice Ocna Șugatag”.
3. La anexa nr. 72 „Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Coaș”, secțiunea I „Bunuri
imobile”, după poziția nr. 22 se introduc 34 de noi poziții,
pozițiile nr. 23—56, prevăzute în anexa nr. 2.
4. Anexa nr. 73 „Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Coltău” se modifică și se
înlocuiește cu anexa nr. 3.
Art. III. — Anexele nr. 1—3 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul administrației și internelor,
Constantin-Traian Igaș
București, 20 octombrie 2010.
Nr. 1.059.
ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 34 la Hotărârea Guvernului nr. 934/2002)

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

Codul
de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după
caz, al dării în folosință

Valoarea
de inventar
— mii lei —

Situația juridică actuală

DRUMURI
1

1.3.7.1.

Drumuri comunale

DC 86 = 2,15 km
Localitatea Tămaia,
străzile:
Culturii = 1,13 km,
Victoriei = 0,31 km,
Florilor = 0,71 km

2000

107,5
(valoare actualizată
în anul 2004)

2008

390

Domeniul public
al comunei
Fărcașa, conform
Hotărârii Consiliului
local nr. 81/2009
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Nr.
crt.

Codul
de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după
caz, al dării în folosință

Valoarea
de inventar
— mii lei —

Situația juridică actuală

DC 94 = 7,8 km
Localitatea Fărcașa: 1,68 km
Străzile:
M. Eminescu = 0,38 km,
Sticlarilor = 0,56 km,
Speranței = 0,31 km,
Viitorului = 0,43 km
Localitatea Sârbi: 1,66 km
Străzile:
Amurgului = 0,64 km,
Culturii = 0,73 km,
Izvoarelor = 0,29 km
Localitatea Buzești: 1,53 km
Străzile:
Livezii = 0,68 km,
Văii = 0,17 km,
Școlii = 0,52 km,
Someșului = 0,16 km
Localitatea Tămaia: 2,93 km
Străzile:
Trandafirilor = 1,16 km,
Victoriei = 1,77 km
2

1.3.7.1.

Străzi betonate

Fărcașa, Str. Sportului = 0,2 km
Sârbi, str. Dealu Mare = 0,5 km

3

1.3.7.1.

Drumuri pietruite și Comuna Fărcașa: 28 km
străzi
Localitatea Fărcașa: 8,56 km
Străzile:
Independenței = 0,11 km,
Eminescu = 0,545 km,
Europa = 1 km,
Livezii = 2,22 km,
Izvorului = 1,05 km,
Uzinei = 0,58 km,
Poeziei = 0,28 km,
Bibliotecii = 0,24 km,
Iasomiei = 0,49 km,
Florilor = 0,57 km,
Someșului = 0,68 km,
Soarelui = 0,50 km
Localitatea Sârbi: 7,86 km
Străzile:
Dealu Mare = 1,76 km,
Culturii = 0,98 km,
Zorilor = 0,22 km,
Lalelelor = 0,44 km,
Cireșelor = 0,37 km,
Florilor = 0,32 km,
Bujorului = 0,17 km,
Vânătorilor = 0,58 km,
Pomiculturii = 0,52 km,
Luminișului = 0,38 km,
Iasomiei = 0,20 km,
Nucului = 0,50 km,
Colinei = 0,47 km,
Speranței = 0,31 km,
Poiana = 0,63 km

2006

517,076
(valoare
neactualizată)

Domeniul public
al comunei
Fărcașa, conform
Hotărârii Consiliului
local nr. 81/2009

1.400
Domeniul public
(valoare actualizată
al comunei
în anul 2004,
Fărcașa, conform
la care s-a adăugat Hotărârii Consiliului
valoarea lucrărilor
local nr. 81/2009
efectuate în perioada
2005—2009)
428
2000—2009

393

368,5

210,5

12

Nr.
crt.
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Codul
de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după
caz, al dării în folosință

Valoarea
de inventar
— mii lei —

Situația juridică actuală

Localitatea Buzești: 7,37 km
Străzile:
Școlii = 0,77 km,
Luceafărului = 0,70 km,
Transilvaniei = 0,20 km,
Văii = 0,45 km,
Nucului = 0,10 km,
Fructelor = 0,53 km,
Dealului = 1,48 km,
Meșterilor = 1,07 km,
Craiului = 0,17 km,
Macului = 0,65 km,
Măcieșului = 0,48 km,
Luceafărului = 0,27 km,
Poiana = 0,50 km
Localitatea Tămaia: 4,21 km
Străzile:
Victoriei = 0,92 km,
Florilor = 0,07 km,
Someșului = 1,38 km,
Balastierei = 0,48 km,
Câmpului = 0,30 km,
Sportului = 1,05 km
4

1.3.7.1.

Drum acces
pășune Vrăticele

5

1.3.7.1.

6

7

Fărcașa = 2,5 km
Primit prin protocol de la pajiști

1991

700
(valoare actualizată
în anul 2004)

Domeniul public
al comunei
Fărcașa, conform
Hotărârii Consiliului
local nr. 81/2009

Drumuri vicinale de Comuna Fărcașa: 33,12 km
pământ
Localitatea Fărcașa: 11 km
Localitatea Sârbi: 6,27 km
Localitatea Tămaia: 15,85 km

2008—2009

662,40
220
125,40
317

Domeniul public
al comunei
Fărcașa, conform
Hotărârii Consiliului
local nr. 81/2009

1.3.7.1.

Drumuri de
Comuna Fărcașa: 15,68 km
exploatație agricolă Localitatea Fărcașa: 6,59 km
Localitatea Sârbi: 5,010 km
Localitatea Buzești: 4,08 km

2009

313,60
131,80
100,20
81,60

Domeniul public al
comunei Fărcașa,
conform Hotărârii
Consiliului local
nr. 81/2009

1.3.7.1.

Drumuri pietruite
de acces la
balastiere

2002—2009

125
14,8
22,4
26,8
61

Domeniul public al
comunei Fărcașa,
conform Hotărârii
Consiliului local
nr. 81/2009

Comuna Fărcașa: 6,25 km
Localitatea Fărcașa: 0,74 km
Localitatea Sârbi: 1,12 km
Localitatea Tămaia: 1,34 km
Localitatea Buzești: 3,05 km
PODURI, PODEȚE

8

1.3.17.2.

9

1.4.2.

Pod din beton
armat peste pârâul
Bordura

Localitatea Fărcașa,
str. Mihai Eminescu

2000

354,750
(valoare actualizată
în anul 2004)

Domeniul public
al comunei
Fărcașa, conform
Hotărârii Consiliului
local nr. 81/2009

Amenajări
împotriva
inundațiilor pe
valea Făget

Intravilanul localității Fărcașa

2000

2.400
(valoare actualizată
în anul 2004)

Domeniul public
al comunei
Fărcașa, conform
Hotărârii Consiliului
local nr. 81/2009
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Nr.
crt.

Codul
de clasificare

10

1.4.2.

11

—

12

1.3.17.2

Denumirea bunului

Valoarea
de inventar
— mii lei —

Situația juridică actuală

Intravilanul localității Tămaia
Lungime 604 m

2008

925

Domeniul public
al comunei
Fărcașa, conform
Hotărârii Consiliului
local nr. 81/2009

Podețe acces
proprietăți

3 buc., pe DC 94

2008

10

Domeniul public
al comunei
Fărcașa, conform
Hotărârii Consiliului
local nr. 81/2009

Podețe tubulare

Fărcașa — 12 buc. (5+7)
Tămaia — 13 buc. (3 buc. —
Str. Culturii, 2 buc. — Str. Victoriei,
8 buc. — Str. Trandafirilor)
Sârbi — 11 buc. (5+6)
Buzești — 6 buc.

1985; 2001
2008
1990; 2001
2002

4,8

Domeniul public
al comunei
Fărcașa, conform
Hotărârii Consiliului
local nr. 81/2009

4.3.1.

Pod plutitor peste
râul Someș

14

1.8.1.

15

—

1.4.2.

Anul dobândirii sau, după
caz, al dării în folosință

Amenajare vale
Tămaia, cu podețe
acces proprietăți

13

16

Elemente de identificare

Tămaia — 1 buc.
Sârbi — 1 buc.

3,6
3,3
(valori actualizate
în anul 2004)

2008
2005

6
10
(valoare
neactualizată)

Domeniul public
al comunei
Fărcașa, conform
Hotărârii Consiliului
local nr. 81/2009

Fântâni în interiorul Fărcașa, Str. Izvorului — 1 buc.
satelor
Sârbi — 1 buc. — Str. Culturii
1 buc. — str. Dealu Mare
Tămaia — 1 buc. —
Str. Victoriei — (căminul cultural)

1980

1,5
3
1,5
(valori actualizate
în anul 2004)

Domeniul public
al comunei
Fărcașa, conform
Hotărârii Consiliului
local nr. 81/2009

Fântâni pe pășunile Fărcașa — 1 buc. pășunea Goroniș;
comunale
— 2 buc. pășunea Muncel;
— 1 buc. pășunea Groape;
— 2 buc. pășunea Vrăticele;
— 2 buc. pășunea La Pădure;
Sârbi — 3 buc. pășunea La Pădure;
— 1 buc. pășunea Bicăuț;
— 2 buc. pășunea Legalău;
Buzești — 2 buc. pășunea Rădoaia;
Tămaia — 1 buc. în Prund

1980

12

Domeniul public
al comunei
Fărcașa, conform
Hotărârii Consiliului
local nr. 81/2009

Amenajare vale
Buzești

2002

230,8
(valoare actualizată
în anul 2004)

1991

Domeniul public al
comunei Fărcașa,
conform Hotărârii
68,100
Consiliului local
(valoare actualizată
nr. 81/2009
în anul 2004)

Lungime = 620 m

9
3
1,5
(valori actualizate
în anul 2004)

Domeniul public
al comunei
Fărcașa, conform
Hotărârii Consiliului
local nr. 81/2009

PĂȘUNI
17

—

Pășuni comunale:
549,47 ha

Fărcașa: 159,38 ha
Muncel Goroniș = 111 ha;
Groape = 6,15;
La Pădure = 42,23
Sârbi: 104,99 ha
La Pădure = 77,17 ha;
Legalău = 27,82 ha
Buzești: 130,47 ha
Rădoaia = 56,98 ha;
Prund = 45,58 ha;
Sub Corboi = 27,91 ha
Tămaia: 154,63 ha
Stânga Someș = 79,63 ha;
Prundar = 28 ha;
Plopi = 47 ha

2002

14

Nr.
crt.
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Codul
de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după
caz, al dării în folosință

Valoarea
de inventar
— mii lei —

Situația juridică actuală

PĂDURI
18

—

Păduri comunale

Suprafața = 267,89 ha
Situate în locurile numite «Runc»
și «Zonă»

2003

7.980
(valoare actualizată
în anul 2004)

Domeniul public
al comunei
Fărcașa, conform
Hotărârii Consiliului
local nr. 81/2009

19

—

Plantație salcâmi

Fărcașa—Muncel
Suprafața = 16 ha

2005

476,48
(valoare
neactualizată)

Domeniul public
al comunei
Fărcașa, conform
Hotărârii Consiliului
local nr. 81/2009

2008

3.500

Domeniul public
al comunei
Fărcașa, conform
Hotărârii Consiliului
local nr. 81/2009
Domeniul public
al comunei
Fărcașa, conform
Hotărârii Consiliului
local nr. 81/2009

CLĂDIRI
20

1.6.2.

Clădire
administrativă
sediu Primăria
Fărcașa
Teren aferent

Fărcașa, Str. Independenței nr. 57
Suprafața construită = 147 mp
Suprafața desfășurată = 147 mp
Suprafața = 770 mp

21

1.6.3.2.

Împrejmuire
consiliul local

Fărcașa, Str. Independenței nr. 59
Gard beton cu panouri lemn = 76 ml
Gard plasă = 50 ml

2002

3,986
(valoare actualizată
în anul 2004)

22

1.6.2.

Cămin cultural
Fărcașa

Fărcașa, Str. Independenței nr. 62
Suprafața construită = 696 mp
Nr. locuri = 440
Suprafața = 2.043 mp
Nr. topo 351

1980

406,1
Domeniul public
10
al comunei
(valoare actualizată Fărcașa, conform
în anul 2004)
Hotărârii Consiliului
local nr. 81/2009

Împrejmuire cămin
cultural Fărcașa

Fărcașa, Str. Independenței nr. 62
— gard beton cu panouri lemn = 35,80 m;
— gard beton cu plasă = 96,60 m;
— plăci beton = 51 ml

2002

2,910
(valori actualizate
în anul 2004)

Domeniul public
al comunei
Fărcașa, conform
Hotărârii Consiliului
local nr. 81/2009

Cămin cultural
Sârbi

Sârbi, Str. Culturii nr. 2
Suprafața construită = 630 mp
Nr. locuri = 350
Suprafața = 3.273 mp

1983

250
26
(valori actualizate
în anul 2004)

Domeniul public
al comunei
Fărcașa, conform
Hotărârii Consiliului
local nr. 81/2009

Tămaia, Str. Victoriei nr. 15
Suprafața construită = 388,2 mp
Nr. locuri = 300
Suprafața = 2.823 mp

1959

200
5
(valori actualizate
în anul 2004)

Domeniul public
al comunei
Fărcașa, conform
Hotărârii Consiliului
local nr. 81/2009

Împrejmuire Cămin Tămaia, Str. Victoriei nr. 15
cultural Tămaia
Lungime = 40 m
Gard beton cu panouri lemn

2002

1,44
(valoare actualizată
în anul 2004)

Domeniul public
al comunei
Fărcașa, conform
Hotărârii Consiliului
local nr. 81/2009

Cămin cultural
Buzești

1986

294
Domeniul public
7
al comunei
(valoare actualizată Fărcașa, conform
în anul 2004)
Hotărârii Consiliului
local nr. 81/2009

Teren aferent
23

1.6.3.2.

24

1.6.2.

Curte
25

1.6.2.

Cămin cultural
Tămaia
Curte

26

1.6.3.2.

27

1.6.2.

Curte

Buzești, Str. Școlii nr. 11
Suprafața construită = 560,64 mp
Nr. locuri = 300
Suprafața = 3.060 mp
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Valoarea
de inventar
— mii lei —

Nr.
crt.

Codul
de clasificare

28

1.6.1.

Locuință de
serviciu

Apartament, Fărcașa,
Str. Independenței nr. 59/2
Suprafața construită = 49,09 mp

2000

31
(valoare
actualizată
în anul 2004)

Domeniul public
al comunei
Fărcașa, conform
Hotărârii Consiliului
local nr. 81/2009

29

1.6.1.

Locuință de
serviciu

Apartament, Fărcașa,
Str. Independenței nr. 59/4
Suprafața construită = 49,80 mp

2001

31
(valoare
actualizată
în anul 2004)

Domeniul public
al comunei
Fărcașa, conform
Hotărârii Consiliului
local nr. 81/2009

Monument eroi

Farcașa, Str. Independenței = 1 buc.
Tămaia, Str. Culturii = 1 buc.

1955
1955

3,7
3,7
(valori actualizate
în anul 2004)

Domeniul public
al comunei
Fărcașa, conform
Hotărârii Consiliului
local nr. 81/2009

Școală cu clasele
I—VIII Fărcașa

Fărcașa, Str. Independenței nr. 61
1.668 mp
Corp I
Corp II
Corp III
Curți aferente = 4.453 mp

900,983
25
(valori actualizate
în anul 2004)

Domeniul public
al comunei
Fărcașa, conform
Hotărârii Consiliului
local nr. 81/2009

1.243,463
(valoare actualizată
în anul 2009)

Domeniul public
al comunei
Fărcașa, conform
Hotărârii Consiliului
local nr. 81/2009

30

31

1.6.2.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

32

1.6.2.

Școala cu clasele
I—IV Tămaia
Teren aferent

Tămaia, Str. Victoriei nr. 2
Suprafața construită = 320,8 mp
Suprafața = 1.715 mp

33

—

Școala cu clasele
V—VIII Tămaia

Tămaia, Str. Culturii nr. 60
Suprafața = 987 mp
Corp I
Corp II
Curți aferente 4.777 mp

Anul dobândirii sau, după
caz, al dării în folosință

15

1963
1968
1982
2001

1968
1970

320
24
(valori actualizate
în anul 2004)

Situația juridică actuală

Domeniul public
al comunei
Fărcașa, conform
Hotărârii Consiliului
local nr. 81/2009

34

1.6.3.2.

Împrejmuire școala Fărcașa, Str. Independenței nr. 61
Fărcașa
— gard beton cu plăci lemn = 80 ml
— gard beton cu panouri metalice =
45 ml
— gard plăci beton = 105 ml

2002

6
(valoare
actualizată
în anul 2004)

Domeniul public
al comunei
Fărcașa, conform
Hotărârii Consiliului
local nr. 81/2009

35

1.6.3.2.

Împrejmuire școala Tămaia, Str. Culturii nr. 60
Tămaia
— gard beton cu panouri lemn = 60 ml
— gard plăci beton = 310 ml

2002

8,36
(valoare
actualizată
în anul 2004)

Domeniul public
al comunei
Fărcașa, conform
Hotărârii Consiliului
local nr. 81/2009

36

—

Grădinița Fărcașa

Fărcașa, Str. Florilor nr. 2
nr. topo. 1438/19/3/1
Suprafața construită = 75,66 mp
Curți aferente = 4.597 mp

1996

92,773
110,948
(valori actualizate
în anul 2008)

Domeniul public
al comunei
Fărcașa, conform
Hotărârii Consiliului
local nr. 81/2009

37

—

Grădinița Buzești

Buzești, Str. Școlii nr. 9
Curți aferente = 2.217 mp

1970

80
12
(valori actualizate
în anul 2004)

Domeniul public
al comunei
Fărcașa, conform
Hotărârii Consiliului
local nr. 81/2009

38

—

Grădinița Sârbi

Sârbi, Str. Culturii nr. 5
Curți aferente = 6.204 mp

1968

80
21
(valori actualizate
în anul 2004)

Domeniul public
al comunei
Fărcașa, conform
Hotărârii Consiliului
local nr. 81/2009

16
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Codul
de clasificare

39

1.6.3.2.

Împrejmuire
grădinița Buzești

Buzești, Str. Școlii nr. 9
— gard beton cu panouri lemn = 95 ml
— gard plasă = 210 ml

2002

8,68
(valoare actualizată
în anul 2004)

Domeniul public
al comunei
Fărcașa, conform
Hotărârii Consiliului
local nr. 81/2009

40

1.6.3.2.

Împrejmuire
grădinița Sârbi

Sârbi, Str. Culturii nr. 5
— gard beton cu panouri lemn = 150 ml
—gard plasă = 100 ml

2002

7,9
(valoare
actualizată în anul
2004)

Domeniul public
al comunei
Fărcașa, conform
Hotărârii Consiliului
local nr. 81/2009

41

1.6.2.

Dispensar comunal Fărcașa, Str. Independenței nr. 36
Suprafața construită = 186,03 mp
Teren aferent
Suprafața = 1.089 mp

1982

970,959

Domeniul public
al comunei
Fărcașa, conform
Hotărârii Consiliului
local nr. 81/2009

Împrejmuire
Dispensar
Comunal Fărcașa

Fărcașa, Str. Independenței nr. 36
Plăci beton = 120 ml
Gard placat cu piatră = 40 ml

1996

100
(valoare
actualizată
în anul 2009)

Domeniul public
al comunei
Fărcașa, conform
Hotărârii Consiliului
local nr. 81/2009

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după
caz, al dării în folosință

Valoarea
de inventar
— mii lei —

Nr.
crt.

53,361
(valori actualizate
în anul 2009)

Situația juridică actuală

42

1.6.3.2.

43

—

Baracă metalică

Tămaia, Str. Victoriei nr. 15
Primită prin protocol de la
Consumcoop Fărcașa

2001

3
(valoare actualizată
în anul 2004)

Domeniul public
al comunei
Fărcașa, conform
Hotărârii Consiliului
local nr. 81/2009

44

1.2.2.

Hală depozitare
fructe
Teren aferent

Situată în livada din Fărcașa
Suprafața = 1.500 mp

2001

10
(valoare
actualizată
în anul 2004)

Domeniul public
al comunei
Fărcașa, conform
Hotărârii Consiliului
local nr. 81/2009

45

1.3.25.

Stație autobuz =
4 buc.

1 bucată — Fărcașa,
Str. Independenței
1 bucată — Sârbi,
Str. Independenței
1 bucată — Tămaia,
Str. Independenței
1 bucată — Buzești,
Str. Independenței

2002
2000
2002
2002

14
(valoare actualizată
în anul 2004)

Domeniul public
al comunei
Fărcașa, conform
Hotărârii Consiliului
local nr. 81/2009

46

1.6.3.2.

Împrejmuire
Fărcașa, Str. Florilor nr. 4
dispensar veterinar Lungime = 30 m
Gard beton cu plasă sârmă

2002

0,750
(valoare actualizată
în anul 2004)

Domeniul public
al comunei
Fărcașa, conform
Hotărârii Consiliului
local nr. 81/2009

47

1.6.4.

Hală producție și
șopron
Teren aferent

Fărcașa, Str. Independenței nr. 147
Suprafața = 266 mp
Suprafața = 2.000 mp

2002

159,548
(valoare
actualizată
în anul 2004)

Domeniul public
al comunei
Fărcașa, conform
Hotărârii Consiliului
local nr. 81/2009

48

1.6.4.

Complex de
Fărcașa, Str. Independenței nr. 143
producție și prestări Suprafața = 114,39 mp
servicii
Teren aferent
Suprafața = 4.003 mp

2008

345,1

Domeniul public
al comunei
Fărcașa, conform
Hotărârii Consiliului
local nr. 81/2009
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Nr.
crt.

Codul
de clasificare

49

1.6.4.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Clădire
administrativă
Teren aferent

Fărcașa, Str. Independenței nr. 76

Anul dobândirii sau, după
caz, al dării în folosință

Valoarea
de inventar
— mii lei —

2007

131,8

Domeniul public
al comunei
Fărcașa, conform
Hotărârii Consiliului
local nr. 81/2009

Suprafața = 1.000 mp

Situația juridică actuală

50

1.6.4.

Clădire
administrativă
Teren aferent
Zid din piatră
naturală

Sârbi, str. Dealu Mare
Suprafața construită = 147 mp
Suprafața = 700 mp, nr. topo. 139
Suprafața = 28,3 ml

2002

36,598
(valoare
actualizată
în anul 2008)

Domeniul public
al comunei
Fărcașa, conform
Hotărârii Consiliului
local nr. 81/2009

51

1.6.4.

Clădire
administrativă
Teren aferent

Fărcașa, Str. Florilor nr. 4
Suprafața construită = 191,94 mp
Suprafața = 654 mp

1974

80
(valoare
actualizată
în anul 2004)

Domeniul public
al comunei
Fărcașa, conform
Hotărârii Consiliului
local nr. 81/2009

52

1.6.4.

Clădire
administrativă
Anexă magazie și
garaje

Fărcașa, Str. Independenței nr. 59
Suprafața construită = 153,60 mp

2006

71,998
(valoare
neactualizată)

Domeniul public
al comunei
Fărcașa, conform
Hotărârii Consiliului
local nr. 81/2009

53

—

Sală de sport
Teren aferent

Fărcașa, Str. Sportului
Suprafața construită = 1.100 mp
Suprafața = 1.545 mp

2008

2.191,985

Domeniul public
al comunei
Fărcașa, conform
Hotărârii Consiliului
local nr. 81/2009

54

—

Sală de sport
Teren aferent

Tămaia, Str. Culturii nr. 60
Suprafața construit = 385 mp
Suprafața = 1.300 mp

2009

940,282

Domeniul public
al comunei
Fărcașa, conform
Hotărârii Consiliului
local nr. 81/2009

55

—

Uzina de apă cu
stație de tratare
Teren aferent

Fărcașa, Str. Uzinei
Suprafața construită = 1.190 mp
Suprafața = 4.878 mp

2004
2009

984,886
(valoare actualizată
în anul 2009)

Domeniul public
al comunei
Fărcașa, conform
Hotărârii Consiliului
local nr. 81/2009

56

—

Biserica de lemn
(Datează din anul
1799.)
Monument de
arhitectură clasa A
Teren aferent

Buzești, Str. Școlii nr. 5—7
Suprafața = 3.301 mp

2008

2.964,9

Domeniul public
al comunei
Fărcașa, conform
Hotărârii Consiliului
local nr. 81/2009

57

—

Stație de epurare

Comuna Fărcașa
Tămaia, Str. Balastierei

2006

1.553,682
(valoare
neactualizată)

Domeniul public
al comunei
Fărcașa, conform
Hotărârii Consiliului
local nr. 81/2009

12
(valoare
actualizată
în anul 2004)

Domeniul public
al comunei
Fărcașa, conform
Hotărârii Consiliului
local nr. 81/2009

TERENURI
58

—

Teren intravilan

Fărcașa, Str. Independenței nr. 59
Suprafața = 7.966 mp

1982

59

—

Teren intravilan

Fărcașa, Str. Independenței nr. 2A
Suprafața = 5.918 mp

2003

4
Domeniul public
(valoare actualizată al comunei
în anul 2004)
Fărcașa, conform
Hotărârii Consiliului
local nr. 81/2009
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Codul
de clasificare

60

—

Teren agricol

Tămaia
Suprafața = 2,38 ha

2002

15
(valoare actualizată
în anul 2004)

Domeniul public
al comunei
Fărcașa, conform
Hotărârii Consiliului
local nr. 81/2009

61

—

Teren agricol

Buzești
Suprafața = 1,8 ha

2002

30
(valoare actualizată
în anul 2004)

Domeniul public
al comunei
Fărcașa, conform
Hotărârii Consiliului
local nr. 81/2009

62

—

Bază sportivă

Fărcașa,
Suprafața = 6.360 mp

2001

39
(valoare actualizată
în anul 2004)

Domeniul public
al comunei
Fărcașa, conform
Hotărârii Consiliului
local nr. 81/2009

63

—

Teren intravilan

Fărcașa, str. M. Eminescu
Suprafața = 2.117,9 mp

2008

8

Domeniul public
al comunei
Fărcașa, conform
Hotărârii Consiliului
local nr. 81/2009

64

—

Teren intravilan

Fărcașa, Str. Sportului
Suprafața = 3.000 mp
CF 1413, nr. cadastral 2700

2007

30

Domeniul public
al comunei
Fărcașa, conform
Hotărârii Consiliului
local nr. 81/2009

65

—

Teren intravilan

Sârbi, str. Dealu Mare
Suprafața = 4,8985 ha

2008

50

Domeniul public
al comunei
Fărcașa, conform
Hotărârii Consiliului
local nr. 81/2009

66

—

Teren pentru rețea
de canalizare

Fărcașa—Sârbi—Tămaia—Buzești,
pe DJ 108A
Suprafața = 12.000 mp

2005

20
(valoare
neactualizată)

Domeniul public
al comunei
Fărcașa, conform
Hotărârii Consiliului
local nr. 81/2009

67

—

Teren intravilan

Buzești, Str. Școlii
Suprafața = 2.234 mp

2008

34

Domeniul public
al comunei
Fărcașa, conform
Hotărârii Consiliului
local nr. 81/2009

68

—

Teren intravilan

Tămaia, Str. Victoriei
Suprafața = 12.500 mp

2009

75

Domeniul public
al comunei
Fărcașa, conform
Hotărârii Consiliului
local nr. 81/2009

69

—

Teren intravilan

Buzești, Str. Școlii—Pusta
Suprafața = 17.700 mp

2009

106

Domeniul public
al comunei
Fărcașa, conform
Hotărârii Consiliului
local nr. 81/2009

70

—

Teren intravilan

Fărcașa, Str. Livezii
Suprafața = 1.520 mp

2009

9,12

Domeniul public
al comunei
Fărcașa, conform
Hotărârii Consiliului
local nr. 81/2009

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după
caz, al dării în folosință

Valoarea
de inventar
— mii lei —

Nr.
crt.

Situația juridică actuală
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Nr.
crt.

Codul
de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după
caz, al dării în folosință

Valoarea
de inventar
— mii lei —

Situația juridică actuală

ALTE CATEGORII
71

—

Rețea de
canalizare
menajeră

Comuna Fărcașa
Lungime = 10,369 km

2006

1.882,294
(valoare
neactualizată)

Domeniul public
al comunei
Fărcașa, conform
Hotărârii Consiliului
local nr. 81/2009

72

—

Rețea de
alimentare cu apă

Comuna Fărcașa
Lungime = 36,724 km

2009

4.351,741

Domeniul public
al comunei
Fărcașa, conform
Hotărârii Consiliului
local nr. 81/2009

73

—

Puț
Teren aferent

3 buc.
Suprafața = 18.000 mp

2009

715,2274

Domeniul public
al comunei
Fărcașa, conform
Hotărârii Consiliului
local nr. 81/2009

74

—

Rezervor
înmagazinare apă

Comuna Fărcașa
Volum = 550 mc

2009

430

Domeniul public
al comunei
Fărcașa, conform
Hotărârii Consiliului
local nr. 81/2009

Anul dobândirii sau, după
caz, al dării în folosință

Valoarea
de inventar
— mii lei —

SECȚIUNEA II
Bunuri mobile

Nr.
crt.

Codul
de clasificare

75

6.1.3.

Denumirea bunului

Fond de carte
bibliotecă

Elemente de identificare

10.300 volume

2005

91
(valoare
neactualizată)

Situația juridică actuală

Domeniul public
al comunei
Fărcașa, conform
Hotărârii Consiliului
local nr. 81/2009

ANEXA Nr. 2

Completări la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Coaș
SECȚIUNEA I
Bunuri imobile

Nr.
crt.

Codul
de clasificare

23

1.3.7.1.

Denumirea bunului

Drum comunal
D.C. 80 Remetea
Chioarului—
Coaș—Coruia

Elemente de identificare

Lungime = 5.000 m
Lățime medie = 5 m

Anul dobândirii sau, după
caz, al dării în folosință

Valoarea
de inventar
— lei —

2008

—

Situația juridică actuală

Domeniul public
al comunei Coaș,
conform Hotărârii
Consiliului local
nr. 44/2008

20

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 749/10.XI.2010

Nr.
crt.

Codul
de clasificare

24

1.8.6.

25

—

26

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după
caz, al dării în folosință

Valoarea
de inventar
— lei —

Situația juridică actuală

Alimentare cu apă
comuna Coaș —
sat Coaș

Rețele de distribuție de la 20 (cap2)
Lungime = 9.394 m
Rezervor apă 150 mc
Stație pompare — o buc.
Cișmele stradale = 38 buc.

2003

1.179.873,95

Domeniul public
al comunei Coaș,
conform Hotărârii
Consiliului local
nr. 44/2008

Teren extravilan
pentru stație de
epurare

Teren cu suprafața de 800 mp situat în
Coaș
Nr. cadastral 6131, lot 1

2008

8.000

Domeniul public
al comunei Coaș,
conform Hotărârii
Consiliului local
nr. 58/2008

1.3.7.4.

Drum forestier
Coaș
Deservește
pădurea comunală
Coaș

Lungime = 6,775 km
Lățime = 3,50 m

2008

2.639.007

Domeniul public
al comunei Coaș,
conform Hotărârii
Consiliului local
nr. 4/2009

27

1.3.7.1.

Drum exploatație
Lungime = 410 m
agricolă Țilica—
Lățime medie = 5 m
Ionescu—Filip Ivan

2004

5.125

Domeniul public
al comunei Coaș,
conform Hotărârii
Consiliului local
nr. 2/2010

28

1.3.7.1.

Drum exploatație
Lungime = 520 m
agricolă Ionescu— Lățime medie = 5 m
Gheorghe a Diacului
(Ivan Gheorghe)

2004

6.500

Domeniul public
al comunei Coaș,
conform Hotărârii
Consiliului local
nr. 2/2010

29

1.3.7.1.

Drum exploatație
agricolă Ivan
Gheorghe—Sub
Coasta Voinii

Lungime = 1.200 m
Lățime medie = 5 m

2004

15.000

Domeniul public
al comunei Coaș,
conform Hotărârii
Consiliului local
nr. 2/2010

30

1.3.7.1.

Drum exploatație
Lungime = 700 m
agricolă Valea
Lățime medie = 5 m
Cozmoaiei—Mircea
(Fânațe)

2004

8.750

Domeniul public
al comunei Coaș,
conform Hotărârii
Consiliului local
nr. 2/2010

31

1.3.7.1.

Drum exploatație
agricolă Pop Ilie—
Podul Nou

Lungime = 900 m
Lățime medie = 5 m

2004

11.250

Domeniul public
al comunei Coaș,
conform Hotărârii
Consiliului local
nr. 2/2010

32

1.3.7.1.

Drum exploatație
agricolă Calea
Nouă—Pandel
(Gheorge Lițidor)

Lungime = 280 m
Lățime medie = 5 m

2004

3.500

Domeniul public
al comunei Coaș
conform Hotărârii
Consiliului local
nr. 2/2010

33

1.3.7.1.

Drum exploatație
agricolă Luncă—
Canal I (partea
Remetea
Chioarului)

Lungime = 400 m
Lățime medie = 5 m

2004

5.000

Domeniul public
al comunei Coaș,
conform Hotărârii
Consiliului local
nr. 2/2010

34

1.3.7.1.

Drum exploatație
agricolă Luncă—
Canal II

Lungime = 750 m
Lățime medie = 5 m

2004

9.375

Domeniul public
al comunei Coaș,
conform Hotărârii
Consiliului local
nr. 2/2010
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Anul dobândirii sau, după
caz, al dării în folosință

Valoarea
de inventar
— lei —

Lungime = 450 m
Lățime medie = 5 m

2004

5.625

Domeniul public
al comunei Coaș,
conform Hotărârii
Consiliului local
nr. 2/2010

Drum exploatație
agricolă Luncă—
Canal IV

Lungime = 500 m
Lățime medie = 5 m

2004

6.250

Domeniul public
al comunei Coaș,
conform Hotărârii
Consiliului local
nr. 2/2010

1.3.7.1.

Drum exploatație
agricolă Luncă—
Canal V

Lungime = 500 m
Lățime medie = 5 m

2004

6.250

Domeniul public
al comunei Coaș,
conform Hotărârii
Consiliului local
nr. 2/2010

38

1.3.7.1.

Drum exploatație
agricolă
Între Canal II și
Canal V

Lungime = 600 m
Lățime medie = 5 m

2004

7.500

Domeniul public
al comunei Coaș,
conform Hotărârii
Consiliului local
nr. 2/2010

39

1.3.7.1.

Drum exploatație
agricolă Șes—
Gheorghe de la
Fântână

Lungime = 600 m
Lățime medie = 5 m

2004

7.500

Domeniul public
al comunei Coaș,
conform Hotărârii
Consiliului local
nr. 2/2010

40

1.3.7.1.

Drum exploatație
agricolă Gheorghe
de la Fântână—
Iepureasca

Lungime = 800 m
Lățime medie = 5 m

2004

11.795

Domeniul public
al comunei Coaș,
conform Hotărârii
Consiliului local
nr. 2/2010

41

1.3.7.1.

Drum exploatație
agricolă Suciu—
Talpoș

Lungime = 700 m
Lățime medie = 5 m

2004

8.750

Domeniul public
al comunei Coaș,
conform Hotărârii
Consiliului local
nr. 2/2010

42

1.3.7.1.

Drum exploatație
agricolă Ivan
(Fiscușu)—Codiș

Lungime = 500 m
Lățime medie = 5 m

2004

6.250

Domeniul public
al comunei Coaș,
conform Hotărârii
Consiliului local
nr. 2/2010

43

1.3.7.1.

Drum exploatație
agricolă Pușcaș—
Ormasa

Lungime = 500 m
Lățime medie = 5 m

2004

6.250

Domeniul public
al comunei Coaș,
conform Hotărârii
Consiliului local
nr. 2/2010

44

1.3.7.1.

Drum exploatație
Lungime = 400 m
agricolă Gura
Lățime medie = 5 m
Văii—Gura Chinoșii

2004

5.000

Domeniul public
al comunei Coaș,
conform Hotărârii
Consiliului local
nr. 2/2010

45

1.3.7.1.

Drum exploatație
agricolă Horincie
Șeș—DJ 182 C

2004

3.000

Domeniul public
al comunei Coaș,
conform Hotărârii
Consiliului local
nr. 2/2010

Nr.
crt.

Codul
de clasificare

35

1.3.7.1.

Drum exploatație
agricolă Luncă—
Canal III

36

1.3.7.1.

37

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Lungime = 300 m
Lățime medie = 5 m

Situația juridică actuală
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Anul dobândirii sau, după
caz, al dării în folosință

Valoarea
de inventar
— lei —

Lungime = 1.200 m
Lățime medie = 5 m

2004

15.000

Domeniul public
al comunei Coaș,
conform Hotărârii
Consiliului local
nr. 2/2010

Drum exploatație
agricolă Leurda—
Coruia I

Lungime = 200 m
Lățime medie = 5 m

2004

2.500

Domeniul public
al comunei Coaș,
conform Hotărârii
Consiliului local
nr. 2/2010

1.3.7.1.

Drum exploatație
agricolă Leurda—
Coruia II

Lungime = 200 m
Lățime medie = 5 m

2004

2.500

Domeniul public
al comunei Coaș,
conform Hotărârii
Consiliului local
nr. 2/2010

49

1.3.7.1.

Drum exploatație
agricolă Valea
Caselor (Maxim
Gh.)—Plopi

Lungime = 400 m
Lățime medie = 5 m

2004

5.000

Domeniul public
al comunei Coaș,
conform Hotărârii
Consiliului local
nr. 2/2010

50

1.3.7.1.

Drum exploatație
agricolă Valea
Caselor—Piatra
Popii

Lungime = 300 m
Lățime medie = 5 m

2004

3.750

Domeniul public
al comunei Coaș,
conform Hotărârii
Consiliului local
nr. 2/2010

51

1.3.7.1.

Drum exploatație
agricolă Ivan Ilie—
Bârlog

Lungime = 500 m
Lățime medie = 5 m

2004

6.250

Domeniul public
al comunei Coaș,
conform Hotărârii
Consiliului local
nr. 2/2010

52

1.3.7.1.

Drum exploatație
agricolă Horincie
(Șes)—râul Lăpuș

Lungime = 400 m
Lățime medie = 5 m

2004

3.750

Domeniul public
al comunei Coaș,
conform Hotărârii
Consiliului local
nr. 2/2010

53

1.3.7.1.

Drum exploatație
agricolă
Iepureasca—
Stângeret

Lungime = 400 m
Lățime medie = 5 m

2004

3.750

Domeniul public
al comunei Coaș,
conform Hotărârii
Consiliului local
nr. 2/2010

54

—

Valea Grozii

Lungime = 2.685 m
Lățime medie = 3 m

2004

4.833

Domeniul public
al comunei Coaș,
conform Hotărârii
Consiliului local
nr. 3/2010

55

—

Valea Caselor

Lungime = 2.495 m
Lățime medie = 3 m

2004

4.491

Domeniul public
al comunei Coaș,
conform Hotărârii
Consiliului local
nr. 3/2010

56

—

Valea Podurilor

Lungime = 350 m
Lățime medie = 3 m

2004

630

Domeniul public
al comunei Coaș,
conform Hotărârii
Consiliului local
nr. 3/2010

Nr.
crt.

Codul
de clasificare

46

1.3.7.1.

Drum exploatație
agricolă Samoila
Vilmii—Măgura

47

1.3.7.1.

48

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Situația juridică actuală
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ANEXA Nr. 3
(Anexa nr. 73 la Hotărârea Guvernului nr. 934/2002)

Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Coltău
SECȚIUNEA I
Bunuri imobile

Nr.
crt.

Codul
de clasificare

1.

1.6.2.

Școala cu clasele
I—IV Coltău

Suprafață construită = 483,5 mp
Teren aferent = 10.000 mp

2.

1.6.2.

Școala generală cu
clasele I—VIII
Coltău
Anexe
Fântână școală

Suprafață construită = 349,90 mp
Suprafață teren aferent = 3.057 mp

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după
caz, al dării în folosință

1.6.2.

Școală + grădiniță + Suprafață construită = 105 mp
anexe + Cămin
Suprafață teren aferent = 500 mp
Cultural Cătălina

4.

1.6.2.

Sală sport Coltău

5.

1.6.2.

6.

Situația juridică actuală

2008

1.131.202
344.500

Domeniul public
al comunei Coltău,
conform Hotărârii
Consiliului local
nr. 10/2009

—

690.400
105.317

Domeniul public
al comunei Coltău,
conform Hotărârii
Consiliului local
nr. 10/2009

Suprafață construită = 26 mp
1 buc.

3.

Valoarea
de inventar
— lei —

42.375
1.512
—

88.601
17.225

Domeniul public
al comunei Coltău,
conform Hotărârii
Consiliului local
nr. 10/2009

Suprafață construită = 1.088 mp
Suprafață teren aferent = 1.850 mp

2008

1.570.722
63.732

Domeniul public
al comunei Coltău,
conform Hotărârii
Consiliului local
nr. 10/2009

Cămin Cultural
Coltău + anexe

Suprafață construită = 441,6 mp
Suprafață teren aferent = 1.040 mp

1970

279.648
35.829

Domeniul public
al comunei Coltău,
conform Hotărârii
Consiliului local
nr. 10/2009

1.6.2.

Castel Teleki
Sandor
Monument istoric
M II. A 04446

Suprafață construită = 404,31 mp
Suprafață teren aferent = 1.660 mp

—

559.294
57.189

Domeniul public
al comunei Coltău,
conform Hotărârii
Consiliului local
nr. 10/2009

7.

1.6.1.

Imobil (sediu poștă Suprafață construită = 113 mp
și poliție)
Suprafață teren aferent = 820 mp
Nr. top. 84/4/3

—

73.698
28.249

Domeniul public
al comunei Coltău,
conform Hotărârii
Consiliului local
nr. 10/2009

8.

1.3.12.

Stații de autobuz

3 buc.
Suprafață construită = 3 x 9 mp

2007

14.400

Domeniul public
al comunei Coltău,
conform Hotărârii
Consiliului local
nr. 10/2009

9.

1.6.11.

Gard „Somfa”
Gard teren sport
Gard școală
Gard parc

25 ml
235 ml
55 ml
50 ml

2009
2009
1998
1998

50.000
7.000
1.435
2.630

Domeniul public
al comunei Coltău,
conform Hotărârii
Consiliului local
nr. 10/2009
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Anul dobândirii sau, după
caz, al dării în folosință

Valoarea
de inventar
— lei —

Aducțiune la punctul de racord la
sistemul Baia Mare, CAp1—punct A,
rezervor 450 mc, punct B în lungime
totală de 5.827,6 ml
Rezervor = 450 mc
Rețele distribuție = 6.751,5 ml

2003

2.435.469

Domeniul public
al comunei Coltău,
conform Hotărârii
Consiliului local
nr. 10/2009

Rețea de
canalizare a apei
uzate menajere

3.116,4 ml

2006

70.624

Domeniul public
al comunei Coltău,
conform Hotărârii
Consiliului local
nr. 10/2009

Statuia Petofi
Sandor

1 buc.
Piedestal din beton armat placat cu
marmură și grup statuar

2000

23.419

Domeniul public
al comunei Coltău,
conform Hotărârii
Consiliului local
nr. 10/2009

1.3.7.1.

Străzi, ulițe de
pământ și pietruite

7.655,50 ml
18.000 ml

—

690.315

Domeniul public
al comunei Coltău,
conform Hotărârii
Consiliului local
nr. 10/2009

14.

1.3.17.2.

Podețe

Nr. bucăți = 20
Lungime = 4 m

—

—

Domeniul public
al comunei Coltău,
conform Hotărârii
Consiliului local
nr. 10/2009

15.

—

Teren bază sportivă 9.800 mp

—

337.610

Domeniul public
al comunei Coltău,
conform Hotărârii
Consiliului local
nr. 10/2009

16.

—

Păduri comunale

Suprafața = 19 ha

2001

1.900.000

Domeniul public
al comunei Coltău,
conform Hotărârii
Consiliului local
nr. 10/2009

17.

—

Pășuni comunale

Suprafața = 27,10 ha
Nr. top. 168/44/1

1927

1.188.000

Domeniul public
al comunei Coltău,
conform Hotărârii
Consiliului local
nr. 10/2009

18.

1.8.4.

Canale de
desecare

Suprafața = 286.000 mp

—

—

Domeniul public
al comunei Coltău,
conform Hotărârii
Consiliului local
nr. 10/2009

19.

—

Teren intravilan
pentru sediu
primărie

Suprafața = 1.200 mp
CF 50042 (provenită din conversia de
pe hârtie a CF 2106) Coltău
Număr cadastral 6.463

2009

14.856

Domeniul public
al comunei Coltău,
conform Hotărârii
Consiliului local
nr. 20/2009

20.

—

Teren intravilan

Suprafața = 3.597 mp
CF 50105 (provenită din conversia de
pe hârtie a CF 1534) Coltău
Număr topo. 92/1/1,
92/2/a/7

2009

123.917

Domeniul public
al comunei Coltău,
conform Hotărârii
Consiliului local
nr. 25/2009

Nr.
crt.

Codul
de clasificare

10.

1.8.6.

Rețea alimentare
cu apă potabilă

11.

1.8.7.

12.

1.10.

13.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Situația juridică actuală
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI TURISMULUI

ORDIN
pentru desemnarea Institutului de Cercetări în Transporturi — INCERTRANS — S.A.
în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcții specifice
pentru atestarea conformității produselor pentru construcții
Având în vedere Procesul-verbal nr. 78 din 22 octombrie 2010 al Comisiei de recunoaștere și desemnare în vederea
notificării la Comisia Europeană a organismelor pentru atestarea conformității produselor pentru construcții și a organismelor
autorizate să elibereze agremente tehnice europene,
în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (2) și art. 28 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea
condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și
cu prevederile art. 5 alin. (4) din Procedura de desemnare a organismelor pentru atestarea conformității produselor pentru
construcții, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și al ministrului administrației și internelor
nr. 2.134/460/2004, cu modificările ulterioare,
în temeiul art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Dezvoltării Regionale și Turismului, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul dezvoltării regionale și turismului emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se aprobă desemnarea Institutului de Cercetări în
Transporturi — INCERTRANS — S.A. în vederea notificării la
Comisia Europeană pentru realizarea de funcții specifice pentru
atestarea conformității produselor pentru construcții, conform
anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — Direcția tehnică în construcții va notifica Comisiei
Europene organismul prevăzut la art. 1 prin înscrierea în banca
de date NANDO a următoarelor date/informații:
a) elementele de identificare a organismului;

b) perioada de valabilitate a notificării;
c) familiile de produse/produsele, scopul folosirii, sistemul de
atestare a conformității și funcția organismului, precum și
specificațiile tehnice aferente, pentru care organismul a fost
acreditat de Asociația de Acreditare din România — RENAR și
evaluat.
Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

p. Ministrul dezvoltării regionale și turismului,
Gheorghe Nastasia,
secretar general
București, 4 noiembrie 2010.
Nr. 2.433.
ANEXĂ

Denumirea organismului:
Institutul de Cercetări în Transporturi — INCERTRANS — S.A.
Adresa:
Calea Griviței nr. 391—393, sectorul 1, București
Tel.: +4021.316.23.37, fax: +4021.316.13.70
E-mail: incertrans@incertrans.ro, website: http://www.incertrans.ro
Notificarea valabilă până la: 5 septembrie 2014
Competența organismului a fost evaluată folosind ca referențial standardul: SR EN 45011:2001.
Funcțiile îndeplinite de organism:
Numărul deciziei
CE

95/467/CE

Familiile de produse, produse și utilizarea preconizată

Îmbinări structurale (1/1):
• îmbinări structurale (în clădiri și lucrări de inginerie civilă
unde cerințele asupra îmbinărilor individuale sunt critice)

Sistemul
de atestare Specificațiile tehnice armonizate aplicabile
a conformității

Sistem 1

EN 1337-3:2005
EN 1337-4:2004
EN 1337-4:2004/AC:2007
EN 1337-5:2005
EN 1337-6:2004
EN 1337-7:2004
EN 1337-8:2007

Funcția
organismului

CP
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Familiile de produse, produse și utilizarea preconizată

Sistemul
de atestare Specificațiile tehnice armonizate aplicabile
a conformității

Funcția
organismului

96/579/CE

Dispozitive fixe și alte produse pentru circulație (1/2):
• produse pentru marcajul drumurilor: stâlpi rutieri retroreflectorizanți (în zone de circulație)

Sistem 1

EN 1463-1:2009
EN 1463-1:1997

CP

96/579/CE

Dispozitive fixe și alte produse pentru circulație (1/2):
• stâlpi de iluminare a drumurilor (în zone de circulație)

Sistem 1

EN 40-4:2005
EN 40-4:2005/AC:2006
EN 40-5:2002
EN 40-6:2002
EN 40-7:2002

CP

96/579/CE

Dispozitive fixe și alte produse pentru circulație (1/2):
• indicatoare rutiere și dispozitive de control al traficului
instalate permanent pentru utilizări în traficul vehiculelor și al
pietonilor: indicatoare de trafic cu semnalizare variabilă (în
zone de circulație)

Sistem 1

EN 12966-1:2005+A1:2009

CP

96/579/CE

Dispozitive fixe și alte produse pentru circulație (1/2):
• produse pentru marcajul drumurilor: materiale granulate
(perle de sticlă, agregate antiderapante și combinații între
acestea) (pentru zone de circulație)

Sistem 1

EN 1423:1997
EN 1423:1997/A1:2003
EN 1463-1:2009
EN 1463-1:1997

CP

96/579/CE

Dispozitive fixe și alte produse pentru circulație (1/2):
• sisteme de restricționare pentru vehicule: parapeți (în zone
de circulație)

Sistem 1

EN 1317-5:2007
EN 1317-5:2007+A1:2008

CP

96/579/CE

Dispozitive fixe și alte produse pentru circulație (1/2):
• sisteme de restricționare pentru vehicule: bariere de trecere
(în zone de circulație)

Sistem 1

EN 1317-5:2007
EN 1317-5:2007+A1:2008

CP

96/579/CE

Dispozitive fixe și alte produse pentru circulație (1/2):
• sisteme de restricționare pentru vehicule: cabluri (în zone de
circulație)

Sistem 1

EN 1317-5:2007
EN 1317-5:2007+A1:2008

CP

96/579/CE

Dispozitive fixe și alte produse pentru circulație (1/2):
• sisteme de restricționare pentru vehicule: atenuatori de șoc
(în zone de circulație)

Sistem 1

EN 1317-5:2007
EN 1317-5:2007+A1:2008

CP

96/581/CE

Geotextile (1/2):
• geosintetice (membrane și textile), geotextile,
geocompozite, georețele, geomembrane și geoplase folosite:
pentru armare (la drumuri, căi ferate, fundații și pereți,
sisteme de drenaj, controlul eroziunii, rezervoare și baraje,
canale, tuneluri și structuri de metrou, evacuarea sau
păstrarea deșeurilor lichide, pentru depozitarea deșeurilor
solide sau evacuarea deșeurilor)

Sistem
2+

EN 13249:2000
EN 13249:2000/A1:2005
EN 13257:2000
EN 13257:2000/A1:2005
EN 13257:2000/AC:2003
EN 13265:2000
EN 13265:2000/A1:2005
EN 13265:2000/AC:2003
EN 13361:2004
EN 13361:2004/A1:2006
EN 13362:2005
EN 13491:2004
EN 13491:2004/A1:2006
EN 13492:2004
EN 13492:2004/A1:2006
EN 13493:2005

CPF

96/581/CE

Geotextile (1/2):
• geosintetice (membrane și textile), geotextile,
geocompozite, georețele, geomembrane și geoplase folosite:
pentru drenaj și/sau filtrare (la drumuri, căi ferate, fundații și
pereți, sisteme de drenaj, controlul eroziunii, rezervoare și
baraje, canale, tuneluri și structuri de metrou, evacuarea sau
păstrarea deșeurilor lichide, pentru depozitarea deșeurilor
solide sau evacuarea deșeurilor)

Sistem
2+

EN 13249:2000
EN 13249:2000/A1:2005
EN 13250:2000
EN 13250:2000/A1:2005
EN 13251:2000
EN 13251:2000/A1:2005
EN 13252:2000
EN 13252:2000/A1:2005
EN 13253:2000
EN 13253:2000/A1:2005
EN 13257:2000
EN 13257:2000/A1:2005

CPF
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Numărul deciziei
CE

Familiile de produse, produse și utilizarea preconizată

Sistemul
de atestare Specificațiile tehnice armonizate aplicabile
a conformității

27

Funcția
organismului

EN 13257:2000/AC:2003
EN 13265:2000
EN 13265:2000/A1:2005
EN 13265:2000/AC:2003
EN 13361:2004
EN 13361:2004/A1:2006
EN 13362:2005
EN 13491:2004
EN 13491:2004/A1:2006
EN 13492:2004
EN 13492:2004/A1:2006
EN 13493:2005
96/581/CE

Geotextile (1/2):
• geosintetice (membrane și textile), geotextile,
geocompozite, georețele, geomembrane și geoplase folosite:
ca strat de protecție (la drumuri, căi ferate, fundații și pereți,
sisteme de drenaj, controlul eroziunii, rezervoare și baraje,
canale, tuneluri și structuri de metrou, evacuarea sau
păstrarea deșeurilor lichide, pentru depozitarea deșeurilor
solide sau evacuarea deșeurilor)

Sistem
2+

EN 13249:2000
EN 13249:2000/A1:2005
EN 13250:2000
EN 13250:2000/A1:2005
EN 13251:2000
EN 13251:2000/A1:2005
EN 13252:2000
EN 13252:2000/A1:2005
EN 13253:2000
EN 13253:2000/A1:2005
EN 13254:2000
EN 13254:2000/A1:2005
EN 13254:2000/AC:2003
EN 13255:2000
EN 13255:2000/A1:2005
EN 13255:2000/AC:2003
EN 13256:2000
EN 13256:2000/A1:2005
EN 13256:2000/AC:2003
EN 13257:2000
EN 13257:2000/A1:2005
EN 13257:2000/AC:2003
EN 13265:2000
EN 13265:2000/A1:2005
EN 13265:2000/AC:2003
EN 13361:2004
EN 13361:2004/A1:2006
EN 13362:2005
EN 13491:2004
EN 13491:2004/A1:2006
EN 13492:2004
EN 13492:2004/A1:2006
EN 13493:2005

CPF

96/581/CE

Geotextile (1/2):
• geosintetice (membrane și textile), geotextile,
geocompozite, georețele, geomembrane și geoplase folosite:
ca bariere pentru fluide sau gaze (la drumuri, căi ferate,
fundații și pereți, sisteme de drenaj, controlul eroziunii,
rezervoare și baraje, canale, tuneluri și structuri de metrou,
evacuarea sau păstrarea deșeurilor lichide, pentru
depozitarea deșeurilor solide sau evacuarea deșeurilor)

Sistem
2+

EN 13249:2000
EN 13249:2000/A1:2005
EN 13257:2000
EN 13257:2000/A1:2005
EN 13257:2000/AC:2003
EN 13265:2000
EN 13265:2000/A1:2005
EN 13265:2000/AC:2003
EN 13361:2004
EN 13361:2004/A1:2006
EN 13362:2005
EN 13491:2004
EN 13491:2004/A1:2006
EN 13492:2004
EN 13492:2004/A1:2006
EN 13493:2005

CPF
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Familiile de produse, produse și utilizarea preconizată

Sistemul
de atestare Specificațiile tehnice armonizate aplicabile
a conformității

Funcția
organismului

97/740/CE

Produse de bază și auxiliare pentru zidărie (1/3):
• mortare de zidărie proiectate, fabricate industrial (în stâlpi,
pereți și compartimentări)

Sistem
2+

EN 998-2:2003

CPF

97/740/CE

Produse de bază și auxiliare pentru zidărie (1/3):
• produse de zidărie categoria I (în stâlpi, pereți și
compartimentări)

Sistem
2+

EN 771-1:2003
EN 771-1:2003/A1:2005
EN 771-3:2003
EN 771-3:2003/A1:2005
EN 771-4:2003
EN 771-4:2003/A1:2005
EN 771-6:2005

CPF

97/808/CE

Pardoseli (2/2):
• materiale de șapă de pardoseală (pentru utilizări la interior)

Sistem 1

EN 13454-1:2004
EN 13813:2002

CP

98/214/CE

Produse metalice pentru structuri, inclusiv produse auxiliare
(1/4):
• secțiuni/profile cu diferite forme obținute prin laminare la
cald, formare la rece sau prin orice alt procedeu (T, L, H, U, Z,
I, canale, colțare, cu goluri, tuburi), produse plate (placă,
foaie, bandă), bare, piese turnate și piese forjate, realizate din
diferite materiale metalice, neprotejate sau protejate contra
coroziunii prin vopsire (pentru utilizare în structuri metalice
sau în structuri compozite din metal și beton)

Sistem
2+

EN 10025-1:2004
EN 15088:2005
EN 15048-1:2007

CPF

98/214/CE

Produse metalice pentru structuri, inclusiv produse auxiliare
(4/4):
• piese de legătură: nituri metalice, bolțuri (piulițe și șaibe) și
bolțuri H.R. (bolțuri cu mâner de fricțiune de mare rezistență),
cuie, șuruburi, piese de fixare pentru cale ferată (pentru
utilizări în structuri metalice)

Sistem
2+

EN 14399-1:2005

CPF

98/598/CE

Agregate minerale pentru utilizări supuse unor cerințe stricte
de securitate (2/2):
• agregate pentru mixturi bituminoase și tratamente de
suprafață (construcții hidraulice și alte lucrări de inginerie
civilă)
• agregate pentru mixturi cu sau fără lianți hidraulici (drumuri
și alte lucrări de inginerie civilă)
• anrocament cu piatră sortată (construcții hidraulice și alte
lucrări de inginerie civilă)
• balast de cale ferată (lucrări de căi ferate)
• filere pentru mixturi bituminoase și tratamente de suprafață
(drumuri și alte lucrări de inginerie civilă)
• agregate și filere pentru beton, mortar și pastă de ciment (la
clădiri, drumuri și alte lucrări de inginerie civilă)

Sistem
2+

EN 12620:2002+A1:2008
EN 13043:2002
EN 13043:2002/AC:2004
EN 13055-1:2002
EN 13055-1:2002/AC:2004
EN 13055-2:2004
EN 13139:2002
EN 13139:2002/AC:2004
EN 13242:2002+A1:2007
EN 13383-1:2002
EN 13383-1:2002/AC:2004
EN 13450:2002
EN 13450:2002/AC:2004

CPF

98/601/CE

Produse pentru construcția drumurilor (1/2):
• bitumuri (pentru utilizări în construcția drumurilor și în
tratarea suprafeței drumurilor)

Sistem
2+

EN 13924:2006
EN 13924:2006/AC:2006

CPF

98/601/CE

Produse pentru construcția drumurilor (1/2):
• mixturi bituminoase (pentru utilizări în construcția drumurilor
și în tratarea suprafeței drumurilor)

Sistem
2+

EN 13108-1:2006
EN 13108-1:2006/AC:2008
EN 13108-2:2006
EN 13108-2:2006/AC:2008
EN 13108-3:2006
EN 13108-3:2006/AC:2008
EN 13108-4:2006
EN 13108-4:2006/AC:2008
EN 13108-5:2006
EN 13108-5:2006/AC:2008
EN 13108-6:2006
EN 13108-6:2006/AC:2008
EN 13108-7:2006
EN 13108-7:2006/AC:2008

CPF
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Numărul deciziei
CE

Familiile de produse, produse și utilizarea preconizată

Sistemul
de atestare Specificațiile tehnice armonizate aplicabile
a conformității
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Funcția
organismului

98/601/CE

Produse pentru construcția drumurilor (1/2):
• tratamente de suprafață (utilizate la tratarea suprafeței
drumurilor)

Sistem
2+

EN 12271:2006

CPF

99/90/CE

Membrane (1/3):
• foi impermeabile la umiditate (la clădiri)

Sistem
2+

EN 13967:2004
EN 13967:2004/A1:2006
EN 13969:2004
EN 13969:2004/A1:2006

CPF

99/90/CE

Membrane (1/3):
• foi la acoperiș (în clădiri)

Sistem
2+

EN 13707:2004+A2:2009
EN 13956:2005
EN 13956:2005/AC:2006

CPF

99/94/CE

Produse prefabricate din beton normal/ușor celular
autoclavizat (1/1):
• produse prefabricate din beton normal/ușor/celular
autoclavizat (pentru utilizări structurale)

Sistem
2+

EN 1168:2005+A1:2008
EN 1168:2005+A2:2009
EN 1520:2002
EN 1520:2002/AC:2003
EN 12794:2005+A1:2007
EN 12794:2005+A1:2007/
AC:2008
EN 12843:2004
EN 13224:2004+A1:2007
EN 13225:2004
EN 13225:2004/AC:2006
EN14844:2006+A1:2008
EN14991:2007
EN14992:2007
EN 15050:2007

CPF

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI TURISMULUI

ORDIN
pentru desemnarea Societății Comerciale CERTIND — S.A. în vederea notificării
la Comisia Europeană pentru realizarea de funcții specifice
pentru atestarea conformității produselor pentru construcții
Având în vedere Procesul-verbal nr. 79 din 22 octombrie 2010 al Comisiei de recunoaștere și desemnare în vederea
notificării la Comisia Europeană a organismelor pentru atestarea conformității produselor pentru construcții și a organismelor
autorizate să elibereze agremente tehnice europene,
în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (2) și art. 28 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea
condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și
cu prevederile art. 5 alin. (4) din Procedura de desemnare a organismelor pentru atestarea conformității produselor pentru
construcții, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și al ministrului administrației și internelor
nr. 2.134/460/2004, cu modificările ulterioare,
în temeiul art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Dezvoltării Regionale și Turismului, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul dezvoltării regionale și turismului emite prezentul ordin:
Art. 1. — Se aprobă desemnarea Societății Comerciale
CERTIND — S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană
pentru realizarea de funcții specifice pentru atestarea
conformității produselor pentru construcții, conform anexei care
face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — Direcția tehnică în construcții va notifica Comisiei
Europene organismul prevăzut la art. 1 prin înscrierea în banca
de date NANDO a următoarelor date/informații:
a) elementele de identificare a organismului;

b) perioada de valabilitate a notificării;
c) familiile de produse/produsele, scopul folosirii, sistemul de
atestare a conformității și funcția organismului, precum și
specificațiile tehnice aferente, pentru care organismul a fost
acreditat de Asociația de Acreditare din România — RENAR și
evaluat.
Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

p. Ministrul dezvoltării regionale și turismului,
Gheorghe Nastasia,
secretar general
București, 4 noiembrie 2010.
Nr. 2.434.
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ANEXĂ

Denumirea organismului: SOCIETATEA COMERCIALĂ CERTIND — S.A
Adresa:
Str. George Enescu nr. 27—29, Palatul UGIR 1903, etajul 3, camera 7, sectorul 1, București
Tel.: +40(21) 313.36.51, fax: +40(21) 313.36.51, e-mail: office@certind.ro
Website: http://www.certind.ro
Număr de identificare alocat de Comisia Europeană: 2174
Competența organismului a fost evaluată folosind ca referențial standardul: SR EN 45011: 2001.
Funcțiile îndeplinite de organism:
Numărul deciziei
CE

Familiile de produse, produse și utilizarea preconizată

96/580/CE

Pereți cortină (1/1):
• seturi de pereți cortină (ca pereți exteriori supuși cerințelor
privind reacția la foc)

97/176/CE

Produse din lemn pentru structuri și accesorii (1/3):
• produse din lemn masiv pentru structuri:
Elemente (elemente de pod, elemente de soclu, elemente de
planșeu, elemente de perete, elemente de acoperiș, cum ar fi
grinzi, arce, bârne, căpriori, coloane, stâlpi, piloți) (la poduri,
cale ferată și clădiri)

97/740/CE

Sistemul
de atestare Specificațiile tehnice armonizate aplicabile
a conformității

Sistem 1

Funcția
organismului

EN 13830: 2003

CP

Sistem
2+

EN 14081—1: 2005
EN 14250: 2010

CPF

Produse de bază și auxiliare pentru zidărie (1/3):
•. produse de zidărie categoria I ( în stâlpi, pereți și
compartimentări)

Sistem
2+

EN 771—1: 2003
EN 771—1: 2003/A1: 2005
EN 771—2: 2003
EN 771—2: 2003/A1: 2005
EN 771—3: 2003
EN 771—3: 2003/A1: 2005
EN 771—4: 2003
EN 771—4: 2003/A1: 2005
EN 771—5: 2003
EN 771—5: 2003/A1: 2005
EN 771—6: 2005

CPF

97/740/CE

Produse de bază și auxiliare pentru zidărie (1/3):
• mortare de zidărie proiectate, fabricate industrial (în stâlpi,
pereți și compartimentări)

Sistem
2+

EN 998—2: 2003

CPF

97/808/CE

Pardoseli (2/2):
• materiale de șapă de pardoseală (pentru utilizări la interior)

Sistem 1

EN 13813: 2002

CP

98/214/CE

Produse metalice pentru structuri, inclusiv produse auxiliare
(1/4):
• secțiuni/profile metalice pentru structuri:
• secțiuni/profile cu diferite forme (T, L, H, U, Z, I, canale,
colțare, cu goluri, tuburi) obținute prin laminare la cald,
formare la rece sau prin orice alt procedeu, produse plate
(placă, foaie, bandă), bare, piese turnate și piese forjate,
realizate din diferite materiale metalice, neprotejate sau
protejate contra coroziunii prin vopsire (Pentru utilizare în
structuri metalice sau în structuri compozite din metal și
beton)

Sistem
2+

EN 15048—1: 2007

CPF

98/598/CE

Agregate minerale pentru utilizări supuse unor cerințe stricte
de securitate (2/2):
• agregate pentru mixturi bituminoase și tratamente de
suprafață (construcții hidraulice și alte lucrări de inginerie
civilă)
• agregate pentru mixturi cu sau fără lianți hidraulici (drumuri
și alte lucrări de inginerie civilă)

Sistem
2+

EN 13242: 2002+A1: 2007
EN 13450: 2002
EN 13450: 2002/AC: 2004

CPF
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Numărul deciziei
CE

Familiile de produse, produse și utilizarea preconizată

Sistemul
de atestare Specificațiile tehnice armonizate aplicabile
a conformității
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Funcția
organismului

• anrocament cu piatră sortată (construcții hidraulice și alte
lucrări de inginerie civilă)
• balast de cale ferată (lucrări de căi ferate)
• filere pentru mixturi bituminoase și tratamente de suprafață
(drumuri și alte lucrări de inginerie civilă)
• agregate și filere pentru beton, mortar și pastă de ciment (la
clădiri, drumuri și alte lucrări de inginerie civilă)
98/601/CE

Produse pentru construcția drumurilor (1/2):
• bitumuri (pentru utilizări în construcția drumurilor și în
tratarea suprafeței drumurilor)
• mixturi bituminoase (pentru utilizări în construcția drumurilor
și în tratarea suprafeței drumurilor)

Sistem
2+

EN 13108—1: 2006
EN 13108—1: 2006/AC: 2008
EN 13108—2: 2006
EN 13108—2: 2006/AC: 2008
EN 13108—3: 2006
EN 13108—3: 2006/AC: 2008
EN 13108—4: 2006
EN 13108—4: 2006/AC: 2008
EN 13108—5: 2006
EN 13108—5: 2006/AC: 2008
EN 13108—6: 2006
EN 13108—6: 2006/AC:2008
EN 13108—7: 2006
EN 13108—7: 2006/AC: 2008

CPF

99/91/CE

Produse pentru izolare termică (2/2):
• produse pentru izolare termică (produse fabricate industrial
și produse preconizate a fi formate in-situ) (pentru utilizări
supuse cerințelor privind reacția la foc)

Sistem 1

EN 13164: 2008
EN 13165: 2008
EN 13166: 2008
EN 13167: 2008
EN 13168: 2008
EN 13169: 2008
EN 13170: 2008
EN 13171: 2008
EN 14063—1: 2004
EN 14063—1: 2004/AC: 2006

CP

99/94/CE

Produse prefabricate din beton normal/ușor/celular
autoclavizat (1/1):
• produse prefabricate din beton normal/ușor/celular
autoclavizat (pentru utilizări structurale)

EN 12737: 2004+A1: 2007
EN 14843: 2007
EN 14844: 2006+A1: 2008
EN 14991: 2007
EN 14992: 2007

CPF

EN 1279—5: 2005+A1: 2008

CP

2000/245/CE Sticlă plană, sticlă profilată și produse din sticlă turnată (1/6):
• elemente din sticlă termoizolantă (pentru utilizare într-un
ansamblu vitrat destinat special pentru a servi ca protecție la
foc)

Sistem
2+

Sistem 1
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MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

ORDIN
pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.157/2006
privind organizarea activității de administrare a contribuabililor nerezidenți
care nu au pe teritoriul României un sediu permanent
Având în vedere prevederile titlurilor II și III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările
ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 36 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:
Art. I. — Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.157/2006
privind organizarea activității de administrare a contribuabililor
nerezidenți care nu au pe teritoriul României un sediu
permanent, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 1.053 din 29 decembrie 2006, se modifică și se completează
după cum urmează:
1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(2) În cazul persoanelor fizice nerezidente care nu au pe
teritoriul României un sediu permanent și care au obligația
depunerii unei declarații de venit în România, competența de
administrare revine organului fiscal în a cărui rază teritorială se
află domiciliul fiscal al împuternicitului sau curatorului fiscal,
după caz, pentru următoarele categorii de venituri:
a) venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
b) venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui
număr mai mare de 5 contracte de închiriere la sfârșitul anului
fiscal;
c) venituri din investiții reprezentând câștiguri/pierderi din
transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și
valorile mobiliare în cazul societăților închise;

d) venituri din investiții reprezentând câștiguri/pierderi din
operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază
de contract, precum și din orice alte operațiuni de acest gen,
altele decât cele cu instrumente financiare tranzacționate pe
piețe autorizate și supravegheate de Comisia Națională a
Valorilor Mobiliare.”
2. La articolul 1, după alineatul (2) se introduc două noi
alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:
„(3) În cazul impozitului pe venit din transferul titlurilor de
valoare în cazul societăților închise și din transferul părților
sociale, reținut potrivit legii de către un dobânditor, persoană
fizică sau juridică nerezidentă, care nu are pe teritoriul României
un sediu permanent, competența de administrare a impozitului
reținut la sursă revine organului fiscal în a cărui rază teritorială
se află societatea ale cărei părți sociale/valori mobiliare sunt
transferate.
(4) Prevederile alin. (3) se aplică și în cazul impozitului pe
profit datorat de persoanele juridice străine, care obțin venituri
din vânzarea-cesionarea titlurilor de participare deținute la o
persoană juridică română.”
Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu
București, 2 noiembrie 2010.
Nr. 2.603.

Gabriel S. Popa

Motivul: Format electronic AUTENTIC, conform Legii nr. 202/1998, republicata.
Locatia:Bucuresti

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR
„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72
Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749/10.XI.2010 conține 32 de pagini.

Prețul: 6,40 lei

&JUYDGY|447356]
ISSN 1453—4495

