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HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea plății contribuțiilor voluntare, în lei,
ale României la Centrul de informare al ONU și la Fondul
Națiunilor Unite pentru Copii pe anul 2010
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă plata contribuțiilor voluntare, în lei, ale României la
Centrul de informare al ONU și la Fondul Națiunilor Unite pentru Copii pe anul
2010, în sumă totală de 234.800 lei, prevăzute în anexa care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art. 2. — Sumele necesare plății contribuțiilor prevăzute la art. 1 se suportă
din fondurile aprobate cu această destinație în bugetul Ministerului Afacerilor
Externe pe anul 2010.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul afacerilor externe,
Teodor Baconschi
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu
București, 28 octombrie 2010.
Nr. 1.076.
ANEXĂ

Contribuțiile voluntare, în lei, ale României la Centrul de informare al ONU
și la Fondul Națiunilor Unite pentru Copii pe anul 2010
Nr.
crt.

Centrul de informare al ONU/Fondul Națiunilor Unite pentru Copii

1.

Centrul de informare al ONU

2.

Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF)

Contribuția pe anul
2010 (lei)

192.000
42.800
234.800

TOTAL:

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate
pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Varianta de ocolire a municipiului Iași — Etapa I —
Varianta Sud” — Obiect 1. Varianta trafic greu, sector km 0 + 000 (DN 28) — km 13 + 905 (DJ 248)
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 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,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate
publică „Varianta de ocolire a municipiului Iași — Etapa I —
Varianta Sud” — Obiect 1. Varianta trafic greu, sector

km 0 + 000 (DN 28) — km 13 + 905 (DJ 248), potrivit hărții
topografice prevăzute în anexa*) care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

*) Anexa se comunică persoanelor fizice și juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale
din România — S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărții topografice fiind determinată de
impedimente de natură tehnico-redacțională.
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Art. 2. — Se aprobă declanșarea procedurilor de expropriere
a imobilelor proprietate privată ce constituie coridorul de
expropriere pentru amplasamentul lucrării de utilitate publică
prevăzut la art. 1, expropriator fiind statul român, prin Compania
Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România —
S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și
Infrastructurii.
Art. 3. — Se aprobă ca justă despăgubire pentru imobilele
ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică prevăzut
la art. 1 suma globală estimată de 24.500 mii lei, alocată de la
bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și
Infrastructurii, în limita sumelor aprobate cu această destinație
conform Legii bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010, cu
modificările și completările ulterioare, cap. 84.01 „Transporturi”,
titlul „Alte transferuri”, poziția „Investiții ale agenților economici
cu capital de stat”.
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Art. 4. — Suma prevăzută la art. 3 se virează de Ministerul
Transporturilor și Infrastructurii, în termen de cel mult 30 de zile
de la data solicitării acesteia, într-un cont bancar deschis pe
numele Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale
din România — S.A. pentru lucrarea prevăzută la art. 1, în
vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de
expropriere, în condițiile legii.
Art. 5. — Planul cu amplasamentul lucrării, delimitarea
suprafețelor și a construcțiilor supuse exproprierii, precum și
tabelul cu imobilele care constituie coridorul de expropriere se
aduc la cunoștința publică prin afișare la sediul consiliilor locale
implicate și vor rămâne afișate până la finalizarea procedurii de
despăgubire.
Art. 6. — Regularizarea documentațiilor cadastrale se va
efectua de către expropriator, pe baza proiectului tehnic și a
detaliilor de execuție, fără a afecta dispozițiile prezentei hotărâri,
cu respectarea reglementărilor în vigoare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
p. Ministrul transporturilor și infrastructurii,
Pistru Popa Eusebiu Manea,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu
București, 10 noiembrie 2010.
Nr. 1.115.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea amendamentului, convenit prin scrisoarea semnată la Washington
la 1 iulie 2010 și la București la 14 iulie 2010 între Guvernul României și Banca Internațională
pentru Reconstrucție și Dezvoltare, la Acordul de împrumut, în valoare de 60,0 milioane dolari
S.U.A., dintre România, reprezentată de Ministerul Finanțelor Publice, și Banca Internațională
pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea proiectului „Economia bazată pe cunoaștere”,
semnat la București la 8 decembrie 2005
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 180/2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut, în valoare de 60,0 milioane dolari S.U.A., dintre România, reprezentată de
Ministerul Finanțelor Publice, și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea proiectului „Economia
bazată pe cunoaștere”, semnat la București la 8 decembrie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 92/2006, cu modificările
și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Se aprobă amendamentul, convenit prin
scrisoarea*) semnată la Washington la 1 iulie 2010 și la
București la 14 iulie 2010 între Guvernul României și Banca
Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, la Acordul de
împrumut, în valoare de 60,0 milioane dolari S.U.A., dintre
România, reprezentată de Ministerul Finanțelor Publice, și

Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru
finanțarea proiectului „Economia bazată pe cunoaștere”,
semnat la București la 8 decembrie 2005, ratificat prin
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 180/2005, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 92/2006, cu modificările și completările
ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu
Ministrul comunicațiilor și societății informaționale,
Valerian Vreme
București, 10 noiembrie 2010.
Nr. 1.117
*) Traducere.
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BANCA MONDIALĂ
BANCA INTERNAȚIONALĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE
ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERNAȚIONALĂ

1 iulie 2010
Excelenței Sale,
Sebastian Vlădescu
ministrul finanțelor publice
București, România

Referitor la: România — Proiectul „Economia bazată pe cunoaștere”
(Împrumut nr. 4809-RO)
Amendament la Acordul de împrumut
Stimate Domnule ministru,
Ne referim la Acordul de împrumut dintre România (Împrumutatul) și Banca Internațională pentru Reconstrucție și
Dezvoltare (Banca) cu amendamente (Acordul), pentru finanțarea proiectului mai sus menționat, datat 8 decembrie 2005, și la
scrisoarea dumneavoastră datată 26 noiembrie 2009, prin care se solicită anumite amendamente la Acord.
Prin prezenta suntem de acord cu solicitarea dumneavoastră și amendăm Acordul după cum urmează:
1. Art. 2, secțiunea 2.03 se modifică și va avea următorul conținut (modificările sunt scrise în italice):
„2.03. Data-limită de tragere va fi 28 februarie 2013 sau orice altă dată ulterioară stabilită de către Bancă. Banca va notifica
imediat Împrumutatul în legătură cu această dată ulterioară.”
2.Tabelul prezentat în paragraful 1 din anexa nr. 1 se modifică astfel încât să reflecte realocările solicitate. Corespunzător,
tabelul revizuit din paragraful 1 din anexa nr. 1 la Acordul de împrumut este prezentat în anexa la prezenta scrisoare.
3. Anexa nr. 2, partea C, alineatul 2 se modifică și va avea următorul conținut (modificările sunt scrise în italice):
„2. Înlesnirea adoptării activităților comerciale electronice prin:
(i) operarea unei facilități care să acorde cofinanțare prin programul de finanțare nerambursabilă din împrumut în
favoarea beneficiarilor eligibili și
(ii) asigurarea de servicii de consultanță pentru beneficiarii eligibili pentru a întocmi cererile de cofinanțare din
programul de finanțare nerambursabilă.”
4. Anexa nr. 2, partea D se modifică și va avea următorul conținut (modificările sunt scrise în italice):
„Partea D: Managementul de proiect
Asigurarea de fonduri pentru costurile operaționale ale UMP; asigurarea de vehicule pentru UMP și servicii de consultanță
pentru audit, achiziții și monitorizarea și evaluarea Proiectului.”
Vă rugăm să confirmați acordul dumneavoastră față cu cele menționate anterior, în numele României, prin semnarea,
datarea și returnarea exemplarului anexat al acestei scrisori. Aceste amendamente vor intra în vigoare la data primirii unui exemplar
contrasemnat al prezentei scrisori de amendament.
Cu stimă,
Peter Harrold,
director
Europa Centrală și Țările Baltice
Regiunea Europa și Asia Centrală

De acord:
ROMÂNIA
De către: Bogdan Alexandru Drăgoi,
reprezentant autorizat
Funcție: secretar de stat
Data:
14 iulie 2010
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ANEXĂ
„ANEXA Nr. 1

TRAGEREA

sumelor din împrumut
1. Tabelul de mai jos stabilește categoriile de cheltuieli care pot fi finanțate din sumele împrumutului, alocarea sumelor
împrumutului pe fiecare categorie și procentul cheltuielilor pentru articole care urmează să fie astfel finanțate în cadrul fiecărei
categorii:
Suma alocată
din împrumut
(exprimată în
dolari S.U.A.)

Procentul din cheltuielile care
urmează să fie finanțate

33.350.000

100% din cheltuieli externe,
100% din cheltuieli locale
și costuri ex-uzină și
80% din alte cheltuieli achiziționate local

0

100%

(3) Servicii de consultanță și audit

4.950.000

85% din cheltuieli externe și
75% din cheltuieli locale

(4) Publicitate, monitorizare și evaluare

2.770.000

85% din cheltuieli externe și
75% din cheltuieli locale

(5) Instruiri

6.740.000

100%

(6) Programul de finanțare
nerambursabilă

7.215.000

100%

(7) Costuri operaționale suplimentare

3.390.000

75%

(8) Refinanțarea avansului
pregătirea proiectului

1.464.039

Sume datorate conform secțiunii 2.02 (c)
a prezentului acord

Categoria

(1) Bunuri

(2) Costuri operaționale

pentru

(9) Nealocate

120.961
60.000.000”

TOTAL

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea
Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al județului Timiș și în administrarea
Consiliului Județean Timiș
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 9 alin. (1) și al art. 12 alin. (1) și (2) din Legea nr. 213/1998
privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu prevederile
Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele
de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre, din domeniul public al statului și din
administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public
al județului Timiș și în administrarea Consiliului Județean Timiș.
Art. 2. — (1) După preluare, imobilul prevăzut la art. 1 se
utilizează în vederea desfășurării activității unor servicii de interes
județean și construirea de locuințe prin programe derulate de
Agenția Națională pentru Locuințe, potrivit legislației în vigoare.

(2) Consiliul Județean Timiș va transfera în domeniul public
al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale,
conform legii, întregul fond locativ de minimum 50 de unități
locative construite pe terenul aferent imobilului prevăzut la art. 1.
(3) În cazul în care nu se respectă destinația imobilului
prevăzută la alin. (1), acesta revine în domeniul public al statului
și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare.
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Art. 3. — Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit
prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între

părți, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei
hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
p. Ministrul apărării naționale,
Viorel Oancea,
secretar de stat
Ministrul administrației și internelor,
Constantin-Traian Igaș
Ministrul dezvoltării regionale și turismului,
Elena Gabriela Udrea
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu
București, 10 noiembrie 2010.
Nr. 1.124.
ANEXĂ

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

ale imobilului care se transmite din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în
domeniul public al județului Timiș și în administrarea Consiliului Județean Timiș

Locul unde este
situat imobilul
care se transmite

Persoana juridică
de la care se
transmite imobilul

Persoana juridică
la care se
transmite imobilul

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

— imobil 1406
Statul român,
Județul Timiș,
Municipiul Timișoara,
— cod 8.29.09
din administrarea
în administrarea
Calea Martirilor nr. 198,
— nr. M.F. 106.615
Ministerului Apărării Consiliului Județean
județul Timiș
— valoarea de inventar:
Naționale
Timiș
554.338 lei

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Suprafața construită = 9.544 m2
Suprafața desfășurată = 9.932 m2
Suprafața totală a terenului,
inclusiv construcțiile = 111.162 m2

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție
„Palatul de Justiție Mehedinți”
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele
publice, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investiție „Palatul de Justiție Mehedinți”, prevăzuți
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. — Finanțarea obiectivului de investiție, ai cărui
indicatori tehnico-economici sunt prevăzuți în anexă, va fi

realizată din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiției, în
limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform
programelor de investiții publice aprobate conform legii, precum
și din alte surse legal constituite.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
p. Ministrul justiției,
Alina Mihaela Bica,
secretar de stat
Ministrul dezvoltării regionale și turismului,
Elena Gabriela Udrea
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu
București, 10 noiembrie 2010.
Nr. 1.126.

7

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 782/23.XI.2010
MINISTERUL JUSTIȚIEI

ANEXĂ

Exemplar unic
Nr. ........ din ..............
— București —
CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
ai obiectivului de investiții „Palatul de Justiție Mehedinți”
TITULAR: Ministerul Justiției
BENEFICIAR: Ministerul Justiției — Tribunalul Mehedinți
AMPLASAMENT: Drobeta-Turnu Severin, str. Serpentina Roșiori nr. 1—3
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
— Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA (în prețuri la 31 martie 2010;
1 euro = 4,0958 lei)
din care:
— construcții-montaj

— Eșalonarea investiției/C+M
— anul I
— anul II
— anul III

mii lei

117.161*)

mii lei

81.371

mii lei
mii lei
mii lei
mii lei
mii lei

mii lei
mii lei
mii lei
mii lei
mii lei

29.294
23.629
52.730
40.213
35.137

mii lei

mii lei

17.529

mii lei

— Capacitate
Suprafața construită

m2

2.661,30 m2

Suprafața desfășurată

m2

15.077,50 m2

Suprafața utilă

m2

13.143,40 m2

Regim de înălțime

D + P + M + 3E

Număr mediu justițiabili (beneficiari)/an

150.000

— Durata de realizare

luni

36

FACTORI DE RISC
Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100—1/2006.
FINANȚAREA INVESTIȚIEI
Finanțarea obiectivului va fi realizată din fondurile alocate prin bugetul de stat prin bugetul Ministerului Justiției, în limita
sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate conform legii, precum și din alte
surse legal constituite.

*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului
Administrației și Internelor — Inspectoratul de Poliție al Județului Bihor în domeniul public
al orașului Ștei și în administrarea Consiliului Local al Orașului Ștei, județul Bihor
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 9 alin. (1), al art. 12 alin. (1) și (2) și al art. 20 din Legea
nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 2
alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al
statului, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Pentru imobilul aflat în administrarea Ministerului
Administrației și Internelor, prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea
Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu
modificările și completările ulterioare, înregistrat la poziția cu
nr. MFP 111.902, valoarea de inventar se modifică astfel:
„254.559,68 lei”.
Art. 2. — Se aprobă transmiterea unui imobil, situat în orașul
Ștei, județul Bihor, având datele de identificare cuprinse în
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din
domeniul public al statului și din administrarea Ministerului
Administrației și Internelor — Inspectoratul de Poliție al Județului

Bihor, în domeniul public al orașului Ștei și în administrarea
Consiliului Local al Orașului Ștei, județul Bihor, în vederea
realizării unor obiective de interes local.
Art. 3. — Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit
art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părțile
interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare
a prezentei hotărâri.
Art. 4. — Ministerul Administrației și Internelor își va actualiza
în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și,
împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, va opera modificarea
corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului
nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul administrației și internelor,
Constantin-Traian Igaș
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu
București, 10 noiembrie 2010.
Nr. 1.128.
ANEXĂ

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

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Administrației și
Internelor — Inspectoratul de Poliție al Județului Bihor în domeniul public al orașului Ștei și în administrarea
Consiliului Local al Orașului Ștei, județul Bihor
Locul unde
este situat
imobilul

Persoana juridică
de la care se
transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Persoana juridică
la care se
transferă imobilul

Numărul de
identificare atribuit
de către MFP

Domeniul public
al orașului Ștei
și în administrarea
Consiliul Local
al Orașului Ștei,
județul Bihor

111.902

C1 — sediu Poliție,
suprafața construită — 306 m2,
valoarea de inventar — 107.125,00 lei
Orașul Ștei,
Str. Independenței
nr. 19,
județul Bihor

Ministerul
Administrației
și Internelor —
Inspectoratul
de Poliție al Județului
Bihor

C 2 — construcție administrativă și
anexe, suprafața construită — 49 m2,
valoarea de inventar — 95.959,68 lei
Suprafața terenului — 725 m2
Valoarea de inventar — 51.475,00 lei
Valoarea imobilului — 254.559,68 lei
C.F. Ștei — nr. 3.363
Nr. top. 275/25
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006
pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 20 alin. (1) 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. — Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006
pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din
domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 1.020 și 1.020 bis din 21 decembrie
2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică prin
înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul
public al statului a unui imobil situat în municipiul Alba Iulia,
str. I.I.C. Brătianu nr. 2, județul Alba, având datele de identificare

prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. II. — Ministerul Administrației și Internelor își va actualiza
în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și,
împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, va opera modificarea
corespunzătoare în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului
nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul administrației și internelor,
Constantin-Traian Igaș
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu
București, 10 noiembrie 2010.
Nr. 1.130.
ANEXĂ

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

ale imobilului care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniului public al statului

Adresa imobilului

Alba Iulia,
str. I.I.C. Brătianu
nr. 2

Persoana juridică ce
administrează imobilul

Instituția Prefectului
Județului Alba

Caracteristicile imobilului

Clădire SP+2
— suprafață construită — 521 m2
— suprafață desfășurată — 1.955 m2
— teren aferent — 1.135 m2

Valoarea de
inventar
— lei —

Ministerul
Finanțelor
Publice
va atribui
număr în
inventarul
domeniului
public

—

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind darea în administrarea Ministerului Administrației și Internelor a unor părți de imobile
trecute în domeniul public al statului
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 12 alin. (1) și (2) din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă darea în administrarea Ministerului
Administrației și Internelor a unor părți de imobile trecute în
domeniul public al statului din domeniul public al unităților
administrativ-teritoriale prin hotărâri ale acestora, în condițiile

legii, având datele de identificare prevăzute în anexa care face
parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru inspectoratele
județene de poliție.
Art. 2. — Predarea-preluarea părților din imobilele transmise
potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părțile
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interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare
a prezentei hotărâri.
Art. 3. — Ministerul Administrației și Internelor își va actualiza
în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și,
împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, va opera modificarea

corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului
nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al
bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și
completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul administrației și internelor,
Constantin-Traian Igaș
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu
București, 10 noiembrie 2010.
Nr. 1.131.
ANEXĂ

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

a părților de imobile care se transmit din administrarea unor consilii județene și locale în administrarea Ministerului
Administrației și Internelor, pentru inspectoratele de poliție județene
Persoana juridică
de la care se
transmite imobilul

Nr.
crt.

Locul unde este situat
imobilul

1.

Comuna Bozovici, Domeniul public al comunei Domeniul public al statului și în
Nr. de încăperi — 1
112.240
str. M. Eminescu Bozovici și din administrarea
administrarea Ministerului
Suprafața utilă — 21,5 m2 (parțial)
nr. 249 (fost
Consiliului Local al Comunei Administrației și Internelor —
Valoarea de inventar —
nr. 261), județul
Bozovici, județul CarașInspectoratul de Poliție
8.380,36 lei
Caraș-Severin
Severin
Județean Caraș-Severin

2.

Municipiul Fetești,
Str. Siretului nr. 1,
județul Ialomița

Domeniul public
Domeniul public al statului și în
Nr. de încăperi — 1
113.301
al municipiului Fetești și din
administrarea Ministerului
Suprafața utilă —35,25 m2 (parțial)
Valoarea de inventar —
administrarea Consiliului
Administrației și Internelor —
10.405,2 lei
Local al Municipiului Fetești,
Inspectoratul de Poliție
județul Ialomița
Județean Ialomița

3.

Orașul Borșa, str.
Lăzuci nr. 6 (fostă 22
Decembrie), județul
Maramureș

Domeniul public al orașului Domeniul public al statului și în
Nr. de încăperi — 4
112.943
Borșa și din administrarea
administrarea Ministerului
Suprafața utilă — 35,53 m2 (parțial)
Consiliului Local al Orașului Administrației și Internelor —
Valoarea de inventar —
Borșa, județul Maramureș
Inspectoratul de Poliție
25.250 lei
Județean Maramureș

4.

Municipiul Slatina,
Str. Primăverii
nr. 15, județul Olt

Domeniul public al județului Domeniul public al statului și în
Nr. de încăperi — 6
107.806
Olt și din administrarea
administrarea Ministerului
Suprafața utilă — 116,75 m2 (parțial)
Consiliului Județean Olt
Administrației și Internelor —
Valoarea de inventar —
Inspectoratul de Poliție
69.646,67 lei
Județean Olt

5.

Orașul Scornicești,
Bd. Muncii nr. 19,
județul Olt

Domeniul public al orașului Domeniul public al statului și în
Nr. de încăperi — 5
107.825
Scornicești și din
administrarea Ministerului
Suprafața utilă — 45,7 m2 (parțial)
administrarea Consiliului
Administrației și Internelor —
Valoarea de inventar —
Local al Orașului Scornicești,
Inspectoratul de Poliție
23.222,35 lei
județul Olt
Județean Olt

6.

Municipiul
Câmpulung
Moldovenesc,
Str. Trandafirilor
nr. 2,
județul Suceava

7.

Domeniul public al
municipiului Câmpulung
Moldovenesc și din
administrarea Consiliului
Local al Municipiului
Câmpulung Moldovenesc,
județul Suceava

Persoana juridică
la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice
ale imobilelor

Domeniul public al statului și în
Nr. de încăperi — 1
administrarea Ministerului
Suprafața utilă — 25,6 m2
Administrației și Internelor —
Valoarea de inventar —
Inspectoratul de Poliție
41,47 lei
Județean Suceava

Numărul
M.F.P.

111.327
(parțial)

Orașul Isaccea,
Domeniul public al orașului Domeniul public al statului și în
Nr. de încăperi — 1
112.704
Str. Dâmboviței
Isaccea și din administrarea
administrarea Ministerului
Suprafața utilă — 10,07 m2 (parțial)
nr. 4, județul Tulcea Consiliului Local al Orașului Administrației și Internelor —
Valoarea de inventar —
Isaccea, județul Tulcea
Inspectoratul de Poliție
2.892,34 lei
Județean Tulcea
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN
pentru modificarea Condițiilor generale de contractare a serviciilor de distribuție
a gazelor naturale, aprobate prin Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare
în Domeniul Gazelor Naturale nr. 309/2005
Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) lit. m) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității
Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completările ulterioare,
președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
Art. I. — Condițiile generale de contractare a serviciilor de
distribuție a gazelor naturale, aprobate prin Decizia președintelui
Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor
Naturale nr. 309/2005, republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 598 din 11 august 2008, se modifică după
cum urmează:
1. La capitolul II punctul 1 litera D, litera b) va avea
următorul cuprins:
„b) alimentarea de către beneficiar sau de către
consumatorul eligibil, client al acestuia, a unor terți
consumatori/alocarea gazelor naturale pentru alte instalații de
utilizare decât cele legal aprobate, constatate de distribuitor, sau
consumul fraudulos de gaze naturale;”.

2. La capitolul II punctul 2 litera k), al patrulea marcator
va avea următorul cuprins:
„• consumul fraudulos de gaze naturale/alimentarea de către
beneficiar a unor terți consumatori/utilizarea gazelor naturale
pentru alte instalații de utilizare decât cele aprobate;”.
Art. II. — Părțile din contractele de distribuție a gazelor
naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar
compartimentele de resort din cadrul Autorității Naționale de
Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea
acestora.
Art. III. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Iulius Dan Plaveti

București, 11 noiembrie 2010.
Nr. 32.

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN
privind completarea anexei nr. 2 „Standardul de performanță pentru serviciul de distribuție
a gazelor naturale” la Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare
în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.361/2006 privind aprobarea Standardului de performanță
pentru serviciul de transport al gazelor naturale și a Standardului de performanță
pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale
Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) lit. n) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității
Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completările ulterioare,
președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
Art. I. — Anexa nr. 2 „Standardul de performanță pentru
serviciul de distribuție a gazelor naturale” la Decizia
președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul

Gazelor Naturale nr. 1.361/2006 privind aprobarea Standardului
de performanță pentru serviciul de transport al gazelor naturale
și a Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție
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a gazelor naturale, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 27 și 27 bis din 16 ianuarie 2007, cu modificările și
completările ulterioare, se completează după cum urmează:
— La articolul 9, după alineatul (3) se introduc două noi
alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:
„(4) În situația în care întreruperea durează mai puțin de
24 de ore, iar situația concretă/reală va genera repetarea
întreruperii, într-un interval de 24 de ore de la reluarea prestării
serviciilor de distribuție, OSD trebuie să notifice/informeze
consumatorii în termen de 3 ore de la reapariția întreruperii.
Notificarea/Informarea prin modalitățile prevăzute la alin. (1)
lit. a) și b) va conține informații în legătură cu motivele

întreruperii repetate și, după caz, în legătură cu data preconizată
pentru reluarea prestării serviciului, în situația în care acesta nu
a fost reluat anterior îndeplinirii obligației de notificare/informare.
(5) În cazul în care OSD nu respectă prevederile alin. (4),
acesta are obligația de a plăti penalitățile prevăzute în anexa
nr. 1 la indicatorul de performanță IPG 4.”
Art. II. — Operatorii sistemelor de distribuție vor duce la
îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de
resort din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în
Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.
Art. III. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Iulius Dan Plaveti
București, 11 noiembrie 2010.
Nr. 33.

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN
privind modificarea anexei nr. 2A „Condiții-standard pentru furnizarea reglementată
a gazelor naturale la consumatorii casnici” la Ordinul președintelui Autorității Naționale
de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 77/2009 privind aprobarea contractelor-cadru
pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale
Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) lit. m) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității
Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completările ulterioare,
președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
Art. I. — Anexa nr. 2A „Condiții-standard pentru furnizarea
reglementată a gazelor naturale la consumatorii casnici” la
Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în
Domeniul Energiei nr. 77/2009 privind aprobarea contractelorcadru pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 632 din
24 septembrie 2009, se modifică după cum urmează:
— La articolul 3, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Plata serviciului pentru furnizarea reglementată a gazelor
naturale se efectuează prin instrumentele legale de plată.
Obligația de plată se consideră îndeplinită la data efectuării
plății. Furnizorul are obligația să pună la dispoziția
consumatorului cel puțin 3 modalități de plată a facturii, dintre
care cel puțin una să îi permită plata în numerar a acesteia, fără

costuri suplimentare, în comuna/orașul unde se află locul de
consum și care îndeplinește una dintre următoarele condiții:
a) are minimum 1.500 de consumatori casnici de gaze
naturale;
b) se află la o distanță mai mare de 20 km față de altă
localitate unde furnizorul asigură posibilitatea plății facturii în
numerar.”
Art. II. — Părțile din contractele pentru furnizarea
reglementată a gazelor naturale la consumatorii casnici vor duce
la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele
de resort din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în
Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.
Art. III. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Iulius Dan Plaveti

București, 11 noiembrie 2010.
Nr. 34.
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ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE
A ASIGURĂRILOR
COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

DECIZIE
privind sancționarea cu retragerea aprobării a doamnei Floarea Tătar, director executiv/persoană
semnificativă la Societatea Comercială „Brokasig Expert Broker de Asigurare” — S.R.L.
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul București, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1,
cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal prin președinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum și al art. 39
alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare,
în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în procesul-verbal al ședinței din data
de 28 septembrie 2010, în cadrul căreia a fost analizată Nota nr. X.1.349 din 20 septembrie 2010 privind controlul efectuat la
Societatea Comercială „Brokasig Expert Broker de Asigurare” — S.R.L., cu sediul în Calea București nr. 102, bl. 209, sc. A, ap. 7,
municipiul Brașov, județul Brașov, J08/1347/09.10.2002, CUI 14933212, RBK-136/04.10.2003, reprezentată legal prin doamna
Floarea Tătar, director executiv,
a constatat următoarele:
1. Societatea Comercială „Brokasig Expert Broker de Asigurare” — S.R.L., reprezentată legal prin doamna Floarea Tătar,
director executiv, nu își desfășoară activitatea la adresa sediului social.
Astfel au fost încălcate prevederile art. 2 lit. e) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare,
puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare.
Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și
completările ulterioare.
2. Au fost înregistrate în registrul comerțului mențiuni cu privire la modificarea actului constitutiv al Societății Comerciale
„Brokasig Expert Broker de Asigurare” — S.R.L., fără avizul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.
Astfel au fost încălcate prevederile art. 5 lit. b) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 4
alin. (1) și (2) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul
președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare.
Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) și m2) din Legea nr. 32/2000, cu
modificările și completările ulterioare.
3. Raportările privind taxa de funcționare aferentă lunilor noiembrie și decembrie 2008
Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, și
ale art. 3 pct. IV din Normele privind forma și conținutul raportărilor pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare și/sau
reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.139/2006*), cu modificările
și completările ulterioare.
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) și m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și
completările ulterioare.
4. Raportările privind taxa de funcționare aferentă trimestrelor II, III și IV 2009 au fost transmise cu întârziere.
Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, și
ale art. 3 pct. III din Normele privind forma și conținutul raportărilor financiare și tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii
de asigurare și/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu
modificările ulterioare.
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) și m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și
completările ulterioare.
5. Raportările trimestriale privind taxa de funcționare aferentă trimestrelor I și II 2010 nu au fost transmise.
Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, și
ale art. 3 pct. III lit. e) din Normele privind forma și conținutul raportărilor financiare și tehnice pe care trebuie să le îndeplinească
brokerii de asigurare și/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor
nr. 3/2009, cu modificările ulterioare.
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) și m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și
completările ulterioare.
6. Situațiile financiare aferente anilor 2008 și 2009 au fost transmise incomplet și cu întârziere.
Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare,
ale pct. 3 și 12.2 din Normele privind încheierea exercițiului financiar 2008 pentru societățile din domeniul asigurărilor aprobate prin
Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 1/2009, ale pct. 3 și 12.(1) din Normele privind încheierea
exercițiului financiar 2009 pentru societățile din domeniul asigurărilor, aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere
a Asigurărilor nr. 1/2010.
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) și m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și
completările ulterioare.
7. Raportările contabile și raportările privind evoluția și structura capitalului social aferente semestrului I 2010, precum și
raportările aferente trimestrelor I și II 2010 nu au fost transmise.
*) Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.139/2006 a fost abrogat prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere
a Asigurărilor nr. 3/2009 pentru punerea în aplicare a Normelor privind forma și conținutul raportărilor financiare și tehnice pe care trebuie să le întocmească
brokerii de asigurare și/sau reasigurare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 171 din 19 martie 2009.
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Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, și
ale art. 3 pct. II și III din Normele privind forma și conținutul raportărilor financiare și tehnice pe care trebuie să le îndeplinească
brokerii de asigurare și/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor
nr. 3/2009, cu modificările ulterioare.
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) și m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și
completările ulterioare.
8. Numele, funcția și responsabilitățile stabilite pentru persoana desemnată cu responsabilități în aplicarea și respectarea
prevederilor legale în vigoare privind combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism nu au fost transmise.
Astfel au fost încălcate prevederile art. 6 alin. (4) din Normele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării
actelor de terorism prin intermediul pieței asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a
Asigurărilor nr. 24/2008.
Fapta constituie contravenție potrivit art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.
9. Normele și procedurile interne în materie de cunoaștere a clientului, de raportare, de păstrare a evidențelor, de control
intern, evaluare și gestionare a riscurilor, pentru a preveni și împiedica implicarea lor în operațiuni suspecte de spălare de bani și
finanțare a actelor de terorism nu au fost transmise.
Astfel au fost încălcate prevederile art. 5 alin. (10) din Normele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a
finanțării actelor de terorism prin intermediul pieței asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere
a Asigurărilor nr. 24/2008.
Fapta constituie contravenție potrivit art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.
Față de motivele de fapt și de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraților și al promovării stabilității activității
de asigurare în România,
Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor d e c i d e:
Art. 1. — În conformitate cu prevederile art. 5 lit. d) și art. 39
alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de
asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și
completările ulterioare, se sancționează cu retragerea aprobării
acordate doamna Floarea Tătar, director executiv la Societatea
Comercială „Brokasig Expert Broker de Asigurare” — S.R.L., cu
domiciliul în Str. Bucureștilor nr. 9, bl. 43, sc. A, ap. 3, municipiul
Brașov, județul Brașov, CNP 257032408081.
Art. 2. — (1) Împotriva prezentei decizii doamna Floarea
Tătar poate face plângere la Curtea de Apel București, în termen

de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu
prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările
și completările ulterioare.
(2) Plângerea adresată Curții de Apel București nu
suspendă, pe timpul soluționării acesteia, executarea măsurii
sancționatorii, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din
Legea nr. 32/2000 cu modificările și completările ulterioare.
Art. 3. — Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea
nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
Angela Toncescu
București, 12 noiembrie 2010.
Nr. 931.
COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

DECIZIE
privind sancționarea cu retragerea autorizației de funcționare a Societății Comerciale
„Brokasig Expert Broker de Asigurare” — S.R.L.
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul București, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1,
cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal prin președinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum și al art. 39
alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare,
în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în procesul-verbal al ședinței din data
de 28 septembrie 2010, în cadrul căreia a fost analizată Nota nr. X.1.349 din 20 septembrie 2010 privind controlul efectuat la
Societatea Comercială „Brokasig Expert Broker de Asigurare” — S.R.L., cu sediul în Calea București nr. 102, bl. 209, sc. A, ap. 7,
municipiul Brașov, județul Brașov, J08/1347/09.10.2002, CUI 14933212, RBK-136/04.10.2003, reprezentată legal prin doamna
Floarea Tătar, director executiv, a constatat următoarele:
1. Societatea Comercială „Brokasig Expert Broker de Asigurare” — S.R.L., reprezentată legal prin doamna Floarea Tătar,
director executiv, nu își desfășoară activitatea la adresa sediului social.
Astfel au fost încălcate prevederile art. 2 lit. (e) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare și/sau de
reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările
ulterioare.
Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. (a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările
și completările ulterioare.
2. Au fost înregistrate în registrul comerțului mențiuni cu privire la modificarea actului constitutiv al Societății Comerciale
„Brokasig Expert Broker de Asigurare” — S.R.L., fără avizul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.
Astfel au fost încălcate prevederile art. 5 lit. b) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 4
alin. (1) și (2) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul
președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare.
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Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) și m2) din Legea nr. 32/2000, cu
modificările și completările ulterioare.
3. Raportările privind taxa de funcționare aferentă lunilor noiembrie și decembrie 2008.
Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, și
ale art. 3 pct. IV din Normele privind forma și conținutul raportărilor pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare și/sau
reasigurare puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.139/2006*), cu modificările
și completările ulterioare.
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) și m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și
completările ulterioare.
4. Raportările privind taxa de funcționare aferentă trimestrelor II, III și IV 2009 au fost transmise cu întârziere.
Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, și
ale art. 3 pct. III din Normele privind forma și conținutul raportărilor financiare și tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii
de asigurare și/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu
modificările ulterioare.
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) și m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și
completările ulterioare.
5. Raportările trimestriale privind taxa de funcționare aferentă trimestrelor I și II 2010 nu au fost transmise.
Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, și
ale art. 3 pct. III lit. e) din Normele privind forma și conținutul raportărilor financiare și tehnice pe care trebuie să le îndeplinească
brokerii de asigurare și/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor
nr. 3/2009, cu modificările ulterioare.
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) și m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și
completările ulterioare.
6. Situațiile financiare aferente anilor 2008 și 2009 au fost transmise incomplet și cu întârziere.
Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare,
pct. 3 și 12.2 din Normele privind încheierea exercițiului financiar 2008 pentru societățile din domeniul asigurărilor, aprobate prin
Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 1/2009, pct. 3 și 12.(1) din Normele privind încheierea exercițiului
financiar 2009 pentru societățile din domeniul asigurărilor, aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a
Asigurărilor nr. 1/2010.
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) și m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și
completările ulterioare.
7. Raportările contabile și raportările privind evoluția și structura capitalului social aferente semestrului I 2010, precum și
raportările aferente trimestrelor I și II 2010 nu au fost transmise.
Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare,
art. 3 pct. II și III din Normele privind forma și conținutul raportărilor financiare și tehnice pe care trebuie să le îndeplinească brokerii
de asigurare și/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu
modificările ulterioare.
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) și m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și
completările ulterioare.
8. Numele, funcția și responsabilitățile stabilite pentru persoana desemnată cu responsabilități în aplicarea și respectarea
prevederilor legale în vigoare privind combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism nu au fost transmise.
Astfel au fost încălcate prevederile art. 6 alin. (4) din Normele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării
actelor de terorism prin intermediul pieței asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a
Asigurărilor nr. 24/2008.
Fapta constituie contravenție potrivit art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.
9. Normele și procedurile interne în materie de cunoaștere a clientului, de raportare, de păstrare a evidențelor, de control
intern, evaluare și gestionare a riscurilor, pentru a preveni și împiedica implicarea lor în operațiuni suspecte de spălare de bani și
finanțare a actelor de terorism nu au fost transmise.
Astfel au fost încălcate prevederile art. 5 alin. (10) din Normele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a
finanțării actelor de terorism prin intermediul pieței asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere
a Asigurărilor nr. 24/2008.
Fapta constituie contravenție potrivit art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.
10. Doamna Floarea Tătar, director executiv la Societatea Comercială „Brokasig Expert Broker de Asigurare” — S.R.L. a
fost sancționată de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor cu retragerea aprobării, în conformitate cu prevederile art. 39
alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.
*) Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.139/2006 a fost abrogat prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere
a Asigurărilor nr. 3/2009 pentru punerea în aplicare a Normelor privind forma și conținutul raportărilor financiare și tehnice pe care trebuie să le întocmească
brokerii de asigurare și/sau reasigurare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 171 din 19 martie 2009.
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Astfel Societatea Comercială „Brokasig Expert Broker de Asigurare” — S.R.L. nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de
art. 35 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 2 lit. h) din Normele privind
autorizarea brokerilor de asigurare și/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a
Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare.
Față de motivele de fapt și de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraților și al promovării stabilității activității
de asigurare în România,
Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor d e c i d e:
Art. 1. — În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. e)
din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și
supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările
ulterioare, se sancționează cu retragerea autorizației de
funcționare Societatea Comercială „Brokasig Expert Broker de
Asigurare” — S.R.L., cu sediul în Calea București nr. 102,
bl. 209, sc. A, ap. 7, municipiul Brașov, județul Brașov,
J08/1347/09.10.2002, CUI 14933212, RBK-136/04.10.2003.
Art. 2. — Societatea Comercială „Brokasig Expert Broker de
Asigurare” — S.R.L. va notifica asigurații să achite primele de
asigurare în conturile societăților de asigurare, societatea
rămânând direct răspunzătoare de îndeplinirea obligațiilor
asumate până la data comunicării prezentei decizii.

Art. 3. — (1) Împotriva prezentei decizii Societatea
Comercială „Brokasig Expert Broker de Asigurare” — S.R.L.
poate face plângere la Curtea de Apel București, în termen de
30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu
prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările
și completările ulterioare.
(2) Plângerea adresată Curții de Apel București nu
suspendă, pe timpul soluționării acesteia, executarea măsurii
sancționatorii, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din
Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 4. — Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea
nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
Angela Toncescu
București, 12 noiembrie 2010.
Nr. 932.
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