Anul 178 (XXII) — Nr. 887

PARTEA I

LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Miercuri, 29 decembrie 2010

SUMAR

Nr.

Pagina

Nr.

DECRETE
1.274. — Decret pentru eliberarea din funcție a unui procuror

2

1.275. — Decret pentru eliberarea din funcție a unui procuror

2

1.276. — Decret privind eliberarea din funcție a unui
judecător ....................................................................

2

1.277. — Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

3

1.278. — Decret privind numirea în funcția de șef al Statului
Major General ............................................................

3

— Hotărâre privind aprobarea transferului
managementului asistenței medicale al Spitalului
Municipal Târgoviște de la Consiliul Local al
Municipiului Târgoviște la Consiliul Județean
Dâmbovița, desființarea și reorganizarea unor unități
sanitare din județul Dâmbovița ..................................

4

1.345. — Hotărâre privind stabilirea numărului autorizațiilor
de muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2011 ....

4–5

1.346. — Hotărâre pentru aprobarea de la bugetul de stat a
sumelor necesare contractării și implementării
proiectelor PHARE la nivelul Ministerului Mediului și
Pădurilor ....................................................................
1.347. — Hotărâre privind aprobarea nivelurilor impozitului pe
mijloacele de transport prevăzute la art. 263 alin. (4) și
(5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
aplicabile în anul fiscal 2011 ......................................
1.385. — Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea
Guvernului nr. 114/2010 privind aprobarea bugetului
de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Companiei

Naționale „Loteria Română” — S.A., companie
națională aflată sub autoritatea Ministerului Finanțelor
Publice........................................................................

9–12

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
1.305.

Pagina

5–6

7–8

280.

— Decizie pentru numirea domnului Ionuț Florentin
Mihăilescu în funcția de vicepreședinte, cu rang de
subsecretar de stat, al Autorității Naționale pentru
Cetățenie ....................................................................

13

281.

— Decizie privind încetarea, prin acordul părților, a
raportului de serviciu al domnului Nicu Marcu, secretar
general adjunct al Ministerului Mediului și Pădurilor ....

13

282.

— Decizie privind eliberarea domnului Baci Ioan
Constantin-Cristian din funcția de secretar general al
Ministerului Administrației și Internelor ......................

14

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
2.637. — Ordin al ministrului dezvoltării regionale și turismului
pentru desemnarea Societății Comerciale KONTROL —
S.R.L în vederea notificării la Comisia Europeană
pentru realizarea de funcții specifice pentru atestarea
conformității produselor pentru construcții..................

14–15

2.873. — Ordin al ministrului finanțelor publice privind
stabilirea nivelului comisionului de gestiune a
garanțiilor acordate de Fondul Național de Garantare
a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii în
numele și contul statului român în cadrul programului
„Prima casă” ..............................................................

16

2

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 887/29.XII.2010

DECRETE
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. 975/2010,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Gebescu Maria, procuror la Parchetul de pe lângă
Tribunalul Dâmbovița, se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 27 decembrie 2010.
Nr. 1.274.
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. 1.074/2010,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Lele Alexandru Florian, procuror la Parchetul de pe
lângă Tribunalul Bihor, se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 27 decembrie 2010.
Nr. 1.275.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind eliberarea din funcție a unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) 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. 1.073/2010,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — La data de 1 ianuarie 2011, doamna Rădulescu Alecsandrina,
judecător la Curtea de Apel București, se eliberează din funcție ca urmare a
pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 27 decembrie 2010.
Nr. 1.276.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind eliberarea din funcție a unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. a) 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. 1.000/2010,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Safta Doina, judecător la Judecătoria Sectorului 1
București, se eliberează din funcție ca urmare a demisiei.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

București, 27 decembrie 2010.
Nr. 1.277.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind numirea în funcția de șef al Statului Major General
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 346/2006 privind organizarea și
funcționarea Ministerului Apărării Naționale,
având în vedere propunerea ministrului apărării naționale și avizul primuluiministru,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Începând cu data de 1 ianuarie 2011, domnul general-maior
cu două stele Dănilă Ștefan Ștefan se numește în funcția de șef al Statului Major
General.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 27 decembrie 2010.
Nr. 1.278.

3

4

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 887/29.XII.2010

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea transferului managementului asistenței medicale
al Spitalului Municipal Târgoviște de la Consiliul Local al Municipiului Târgoviște
la Consiliul Județean Dâmbovița, desființarea și reorganizarea unor unități sanitare din județul Dâmbovița
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 221 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 162/2008
privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației
publice locale, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 174 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — (1) Se aprobă transferul managementului asistenței
medicale al Spitalului Municipal Târgoviște de la Consiliul Local
al Municipiului Târgoviște la Consiliul Județean Dâmbovița.
(2) Predarea-preluarea se va efectua pe bază de protocol
încheiat între autoritățile administrației publice implicate, în
termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei
hotărâri, conform modelului aprobat prin Ordinul ministrului
sănătății nr. 910/2010 pentru aprobarea modelului Protocolului
de predare-preluare între direcțiile de sănătate publică județene
și a municipiului București și autoritățile administrației publice
locale și Primăria Municipiului București în vederea transferului
managementului asistenței medicale al unităților sanitare
publice, adaptat la condițiile specifice de realizare a transferului.
Art. 2. — (1) Se aprobă desființarea următoarelor unități
sanitare cu personalitate juridică al căror management a fost
preluat de către Consiliul Județean Dâmbovița:
a) Spitalul Municipal Târgoviște;
b) Spitalul de Psihiatrie Cronici Gura Ocniței;
c) Centrul de Sănătate Voinești;
d) Centrul de Recuperare Neuromotorie Copii Gura Ocniței;
e) Sanatoriul TBC Moroieni.
(2) Unitățile sanitare prevăzute la alin. (1) se reorganizează
ca structuri fără personalitate juridică, în structura Spitalului
Județean de Urgență Târgoviște.

(3) Predarea-preluarea se va efectua pe bază de protocol
încheiat între instituțiile implicate, în termen de 15 zile de la data
încheierii protocolului prevăzut la art. 1 alin. (2).
(4) Pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Gura Ocniței,
Consiliul Județean Dâmbovița se angajează să mențină profilul,
locația și calitatea de utilitate publică și să utilizeze toate
obiectivele de investiții realizate și echipamentele achiziționate
din împrumutul contractat de România de la Banca de
Dezvoltare a Consiliului Europei conform destinațiilor precizate
în acordul-cadru de împrumut, păstrând proprietatea publică a
acestora.
Art. 3. — La anexa nr. 2 din Hotărârea Guvernului
nr. 529/2010 pentru aprobarea menținerii managementului
asistenței medicale la autoritățile administrației publice locale
care au desfășurat faze-pilot, precum și a Listei unităților
sanitare publice cu paturi pentru care se menține managementul
asistenței medicale la autoritățile administrației publice locale și
la Primăria Municipiului București și a Listei unităților sanitare
publice cu paturi pentru care se transferă managementul
asistenței medicale către autoritățile administrației publice locale
și către Primăria Municipiului București, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010, cu
modificările ulterioare, pozițiile 139, 144, 145, 146 și 147 se
abrogă la termenul prevăzut la art. 2 alin. (3).

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul sănătății,
Cseke Attila
Ministrul administrației și internelor,
Constantin-Traian Igaș
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu
București, 15 decembrie 2010.
Nr. 1.305.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind stabilirea numărului autorizațiilor de muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2011
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 19 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 56/2007 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 134/2008 și al art. 5 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în
România, republicată, cu completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — (1) Prezenta hotărâre stabilește un număr total de
5.500 de autorizații de muncă ce vor fi eliberate în anul 2011

străinilor care doresc să se încadreze în muncă sau să presteze
muncă în România în baza deciziei de detașare a unui angajator
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persoană juridică străină, defalcate pe tipuri de autorizații de
muncă, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 56/2007 privind încadrarea în muncă și detașarea
străinilor pe teritoriul României, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 134/2008.
(2) Tipurile și numărul de autorizații de muncă, care pot fi
acordate străinilor în anul 2011, sunt următoarele:
a) autorizații de muncă pentru lucrători permanenți — 4.000;
b) autorizații de muncă pentru lucrători detașați — 600;
c) autorizații de muncă pentru lucrători sezonieri — 200;
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d) autorizații de muncă nominale — 100;
e) autorizații de muncă pentru lucrători stagiari — 100;
f) autorizații de muncă pentru sportivi — 300;
g) autorizații de muncă pentru lucrători transfrontalieri — 200.
Art. 2. — În situația în care numărul cererilor pentru
eliberarea de autorizații de muncă este mai mare decât numărul
stabilit la art. 1, acesta poate fi suplimentat prin hotărâre a
Guvernului, în baza unui memoriu justificativ, la propunerea
Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Ioan Nelu Botiș
Ministrul administrației și internelor,
Constantin-Traian Igaș

București, 23 decembrie 2010.
Nr. 1.345.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea de la bugetul de stat a sumelor necesare contractării și implementării
proiectelor PHARE la nivelul Ministerului Mediului și Pădurilor
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 2 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 11/2009 privind
alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru contractarea și implementarea proiectelor necontractate din fondurile
Programului PHARE, aprobată prin Legea nr. 31/2010,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — (1) Se aprobă suma de 12.238 mii lei necesară
contractării și implementării proiectelor necontractate prevăzute
în fișa de proiect PHARE 2006 a Ministerului Mediului și
Pădurilor prevăzute în anexa nr.1, pentru care Ministerul
Mediului și Pădurilor a avut calitatea de autoritate de
implementare.
(2) Din suma prevăzută la alin. (1) pentru anul 2010 se
aprobă suma de 600 mii lei, inclusă în bugetul Ministerului
Mediului și Pădurilor pe anul 2010, la titlul „Alte transferuri”,
alineatul „Programe PHARE și alte programe cu finanțare

nerambursabilă”, pentru contractarea și implementarea
proiectelor prevăzute în anexa nr. 2.
Art. 2. — Sumele prevăzute la art.1 includ taxa pe valoare
adăugată, precum și alte cheltuieli, conform dispozițiilor cuprinse
la art. 1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 11/2009 privind
alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru
contractarea și implementarea proiectelor necontractate din
fondurile Programului PHARE, aprobată prin Legea nr. 31/2010.
Art. 3. — Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul mediului și pădurilor,
László Borbély
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu

București, 23 decembrie 2010.
Nr. 1.346.
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ANEXA Nr. 1

Proiectele necontractate din fondurile Programului PHARE 2006, pentru care Ministerul Mediului și Pădurilor
a avut calitatea de autoritate de implementare

Nr.
crt.

Titlul proiectului

Valoarea
contribuției
Ministerului
Mediului și
Pădurilor
(fără TVA)
— mii lei —

Valoarea TVA
— mii lei —

Fonduri
alocate
— mii lei —

1.

Achiziționare de echipament pentru sistemul de monitorizare a zgomotului

1.645

395

2.040

2.

Asistență tehnică în pregătirea conformării graduale la cerințele Directivei privind
tratarea apelor urbane uzate

1.645

395

2.040

3.

Sprijinirea investițiilor pentru implementarea rețelei Natura 2000: Lot 1 și Lot 2

1.645

395

2.040

4.

Asistență tehnică pentru ANPM pentru stabilirea și implementarea unor programe
de monitorizare a radioactivității surselor

1.645

395

2.040

5.

Sprijin pentru implementarea cerințelor UE privind monitorizarea și raportarea
emisiilor de CO2 și alte emisii de gaze cu efect de seră

1.645

395

2.040

6.

Asistență tehnică privind sprijinirea implementării cerințelor UE privind organismele
modificate genetic

1.644

394

2.038

Valoarea totală:

12.238

ANEXA Nr. 2

Proiectele necontractate din fondurile Programului PHARE 2006, pentru care Ministerul Mediului și Pădurilor
a avut calitatea de autoritate de implementare, finanțate din sumele incluse în bugetul Ministerului Mediului
și Pădurilor pe anul 2010

Nr.
crt.

Titlul proiectului

Valoarea
contribuției
Ministerului
Mediului și
Pădurilor
(fără TVA)
— mii lei —

Valoarea TVA
— mii lei —

Fonduri
alocate
— mii lei —

1.

Achiziționare de echipament pentru sistemul de monitorizare a zgomotului

81

19

100

2.

Asistență tehnică în pregătirea conformării graduale la cerințele Directivei privind
tratarea apelor urbane uzate

81

19

100

3.

Sprijinirea investițiilor pentru implementarea rețelei Natura 2000: Lot 1 și Lot 2

81

19

100

4.

Asistență tehnică pentru ANPM pentru stabilirea și implementarea unor programe
de monitorizare a radioactivității surselor

81

19

100

5.

Sprijin pentru implementarea cerințelor UE privind monitorizarea și raportarea
emisiilor de CO2 și alte emisii de gaze cu efect de seră

81

19

100

6.

Asistență tehnică privind sprijinirea implementării cerințelor UE privind organismele
modificate genetic

81

19

100

Valoarea totală:

600
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 263 alin. (4)
și (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile în anul fiscal 2011
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. II alin. (3) din Legea nr. 188/2010 privind aprobarea Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 155/2007 pentru modificarea alin. (4) și (5) ale art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă nivelurile impozitului pe mijloacele de
transport prevăzute la art. 263 alin. (4) și (5) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu
modificările și completările ulterioare, aplicabile în anul fiscal

2011, prevăzute în anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 2. — Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de
1 ianuarie 2011.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul transporturilor și infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu
Ministrul administrației și internelor,
Constantin-Traian Igaș
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu
București, 23 decembrie 2010.
Nr. 1.347.
ANEXĂ

1. Nivelurile impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 263 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, aplicabile în anul fiscal 2011
Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone
Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate exclusiv
în operațiunile de transport intern
Numărul axelor și masa totală maximă autorizată

Vehicule cu două axe
1 Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 13 tone
2 Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mică de 14 tone
3 Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 15 tone
4 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone
5 Masa de cel puțin 18 tone
II Vehicule cu 3 axe
1 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone
2 Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone
3 Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21 tone
4 Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone
5 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
6 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone
7 Masa de cel puțin 26 tone
III Vehicule cu 4 axe
1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone
3 Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone
4 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone
5 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone
6 Masa de cel puțin 32 tone

Vehicule cu sistem
de suspensie
pneumatică sau
un echivalent
recunoscut

Vehicule cu alt sistem
de suspensie

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate în
operațiunile de transport intern și internațional
Vehicule cu sistem
de suspensie
pneumatică sau
un echivalent
recunoscut

Vehicule cu alt sistem
de suspensie

I

0
133
367
517
517

133
367
517
1.169
1.169

0
133
367
517
517

133
367
517
1.169
1.169

133
231
474
615
947
947
947

231
474
615
947
1.472
1.472
1.472

133
231
474
615
947
947
947

231
474
615
947
1.472
1.472
1.472

615
623
973
1.545
1.545
1.545

623
973
1.545
2.291
2.291
2.291

615
623
973
1.545
1.545
1.545

623
973
1.545
2.291
2.291
2.291
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2. Nivelurile impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 263 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, aplicabile în anul fiscal 2011
Combinații de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate exclusiv
în operațiunile de transport intern

Numărul axelor și masa totală maximă autorizată

I

Vehicule cu sistem
de suspensie
pneumatică sau
un echivalent
recunoscut

Vehicule cu alt sistem
de suspensie

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate
în operațiunile de transport intern și internațional

Vehicule cu sistem
de suspensie
pneumatică sau
un echivalent
recunoscut

Vehicule cu alt sistem
de suspensie

Vehicule cu 2+1 axe
1

Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 14 tone

0

0

0

0

2

Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 16 tone

0

0

0

0

3

Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mică de 18 tone

0

60

0

60

4

Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone

60

137

60

137

5

Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone

137

320

137

320

6

Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone

320

414

320

414

7

Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

414

747

414

747

8

Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 tone

747

1.310

747

1.310

9

Masa de cel puțin 28 tone

747

1.310

747

1.310

II Vehicule cu 2+2 axe
1

Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

128

299

128

299

2

Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

299

491

299

491

3

Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 tone

491

721

491

721

4

Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 tone

721

871

721

871

5

Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

871

1.429

871

1.429

6

Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 tone

1.429

1.984

1.429

1.984

7

Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone

1.984

3.012

1.984

3.012

8

Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1.984

3.012

1.984

3.012

9

Masa de cel puțin 38 tone

1.984

3.012

1.984

3.012

III Vehicule cu 2+3 axe
1

Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1.579

2.197

1.579

2.197

2

Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

2.197

2.986

2.197

2.986

3

Masa de cel puțin 40 tone

2.197

2.986

2.197

2.986

IV Vehicule cu 3+2 axe
1

Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1.395

1.937

1.395

1.937

2

Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

1.937

2.679

1.937

2.679

3

Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

2.679

3.963

2.679

3.963

4

Masa de cel puțin 44 tone

2.679

3.963

2.679

3.963

V Vehicule cu 3+3 axe
1

Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

794

960

794

960

2

Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

960

1.434

960

1.434

3

Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

1.434

2.283

1.434

2.283

4

Masa de cel puțin 44 tone

1.434

2.283

1.434

2.283
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HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului
nr. 114/2010 privind aprobarea bugetului de venituri
și cheltuieli pe anul 2010 al Companiei Naționale
„Loteria Română” — S.A., companie națională
aflată sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
având în vedere prevederile art. 60 din Ordonanța Guvernului nr. 18/2010 cu
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010, cu modificările și completările
ulterioare, și ale art. 5 lit. i) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind
organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și
completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 114/2010 privind
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Companiei Naționale
„Loteria Română” — S.A., companie națională aflată sub autoritatea Ministerului
Finanțelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111 din
18 februarie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu
Ministrul muncii, familiei și protecției
sociale,
Ioan Nelu Botiș

București, 28 decembrie 2010.
Nr. 1.385.
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ANEXĂ*)
(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 114/2010)

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

Agentul economic Compania Națională „Loteria Română” — S.A.
Sediul/Adresa: Str. Poenaru Bordea nr. 20, sectorul 4
Codul fiscal RO 12397185
Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2010
— mii lei —

*) Anexa este reprodusă în facsimil.
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DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU
GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru numirea domnului Ionuț Florentin Mihăilescu
în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat,
al Autorității Naționale pentru Cetățenie
În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea
Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,
precum și al art. 8 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2010
pentru înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru
Cetățenie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 112/2010,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul
Ionuț Florentin Mihăilescu se numește în funcția de vicepreședinte, cu rang de
subsecretar de stat, al Autorității Naționale pentru Cetățenie.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu
București, 28 decembrie 2010.
Nr. 280.

GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind încetarea, prin acordul părților,
a raportului de serviciu al domnului Nicu Marcu,
secretar general adjunct al Ministerului Mediului și Pădurilor
Având în vedere Cererea domnului Nicu Marcu înregistrată sub nr. 5/9.874
din 17 decembrie 2010, precum și prevederile art. 19 alin. (1) lit. b) și ale art. 97
lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea
Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, raportul de
serviciu al domnului Nicu Marcu, secretar general adjunct al Ministerului Mediului
și Pădurilor, încetează prin acordul părților.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu

București, 28 decembrie 2010.
Nr. 281.
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GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind eliberarea domnului Baci Ioan Constantin-Cristian
din funcția de secretar general al Ministerului Administrației
și Internelor
În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea
Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, al
art. 12 lit. b) și al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Baci
Ioan Constantin-Cristian se eliberează din funcția de secretar general al
Ministerului Administrației și Internelor.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu

București, 29 decembrie 2010.
Nr. 282.

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

ORDIN
pentru desemnarea Societății Comerciale KONTROL — S.R.L în vederea notificării
la Comisia Europeană pentru realizarea de funcții specifice pentru atestarea conformității
produselor pentru construcții
Având în vedere Procesul-verbal nr. 80 din 29 noiembrie 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
Art. 2. — Direcția tehnică în construcții va notifica Comisiei
KONTROL — S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană Europene organismul prevăzut la art. 1 prin înscrierea în banca
pentru realizarea de funcții specifice pentru atestarea de date NANDO a următoarelor date/informații:
a) elementele de identificare a organismului;
conformității produselor pentru construcții, conform anexei care
face parte integrantă din prezentul ordin.
b) perioada de valabilitate a notificării;
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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, 15 decembrie 2010.
Nr. 2.637.

ANEXĂ

Denumirea organismului: Societatea Comercială – KONTROL — S.R.L.
Adresa: str. Europa nr. 53, Baia Mare, județul Maramureș
Tel.: +40 (262) 218.146, fax: +40 (262) 206.069
E-mail: office@kontrol.ro, website: www.kontrol.ro
Număr de identificare alocat de Comisia Europeană: 1976
Valabilitatea notificării se acordă până la 14 noiembrie 2014.
Competența organismului a fost evaluată folosind ca referențial standardul: SR EN ISO/CEI 17025:2005.
Funcțiile îndeplinite de organism:
Numărul
deciziei
CE

Familiile de produse și utilizările preconizate

Sistemul de
atestare
a conformității

Specificațiile tehnice armonizate

Funcția
organismului

97/555/EC

Cimenturi, varuri de zidărie și alți lianți hidraulici:
— cimenturi de zidărie (prepararea betonului, mortarului,
pastei de ciment și a altor amestecuri pentru construcții și
pentru fabricarea produselor pentru construcții)

Sistem 1+

EN 413-1:2004

LAB

97/555/EC

Cimenturi, varuri de zidărie și alți lianți hidraulici:
— cimenturi speciale, incluzând:
— cimenturi cu căldură de hidratare limitată;
— ciment rezistent la agresivitatea apelor cu conținut de
sulfați;
— ciment alb;
— ciment rezistent la apa de mare;
— ciment slab alcalin (prepararea betonului, mortarului,
pastei de ciment și a altor amestecuri pentru construcții și
pentru fabricarea produselor pentru construcții)

Sistem 1+

EN 14216:2004

LAB

97/555/EC

Cimenturi, varuri de zidărie și alți lianți hidraulici:
Cimenturi obișnuite, incluzând:
— ciment Portland;
— cimenturi Portland compozite:
• ciment Portland de zgură;
• ciment Portland cu praf de silice;
• ciment Portland cu puzzolană naturală;
• ciment Portland cu cenușă zburătoare;
• ciment Portland cu șist argilos calcinat;
• ciment Portland cu adaos de calcar;
• ciment Portland compozit;
— cimenturi de furnal;
— cimenturi puzzolanice;
— cimenturi compozite (prepararea betonului, mortarului,
pastei de ciment și a altor amestecuri pentru construcții și
pentru fabricarea produselor pentru construcții)

Sistem 1+

EN 14216:2004
EN 197-1:2000
EN 197-1:2000/ A1:2004
EN 197-1:2000/A3:2007
EN 197-4:2004

LAB
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

ORDIN
privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garanțiilor acordate de Fondul Național
de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii în numele și contul statului român
în cadrul programului „Prima casă”
Având în vedere prevederile art. 2 lit. b) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor
de implementare a programului „Prima casă”, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor
Publice, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:
Art. 1. — Pentru semestrul I al anului 2011, se aprobă
comisionul de gestiune a garanțiilor acordate de Fondul Național
de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii,
în numele și contul statului român, în cadrul programului „Prima

casă”, la nivelul de 0,49% pe an, calculat la soldul finanțării
garantate.
Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu
București, 23 decembrie 2010.
Nr. 2.873.
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