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HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea închiderii unor părți din infrastructura feroviară proprietate publică a statului,
aflată în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și în concesiunea
Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” — S.A.
Având în vedere prevederile art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 privind înființarea Companiei Naționale
de Căi Ferate „C.F.R.” — S.A. prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, cu modificările și completările
ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea
publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, al art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de
scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților
administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă închiderea unor părți din infrastructura
feroviară proprietate publică a statului, aflată în administrarea
Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și în concesiunea
Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” — S.A., cu datele
de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre, care din motive de rentabilitate nu mai
justifică menținerea în funcțiune.
Art. 2. — Se aprobă trecerea din domeniul public al statului
în domeniul privat al acestuia a mijloacelor fixe — părți din
infrastructura feroviară prevăzute la art. 1, având datele de
identificare prevăzute în anexă.
Art. 3. — Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea
scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz, a mijloacelor
fixe prevăzute la art. 1, respectiv a elementelor constitutive, în

condițiile legii. Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R.” — S.A. își
va actualiza corespunzător datele din evidența contabilă.
Art. 4. — (1) Anexa nr. 16 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 în mod corespunzător.
(2) Contractul de concesiune încheiat între Ministerul
Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de autoritate
concedentă competentă, și Compania Națională de Căi Ferate
„C.F.R.” — S.A., în calitate de concesionar, va fi
modificat/actualizat în mod corespunzător, conform prevederilor
legale în vigoare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul transporturilor și infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu
Ministrul apărării naționale,
Gabriel Oprea
Ministrul administrației și internelor,
Constantin-Traian Igaș
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu
București, 16 iunie 2011.
Nr. 632.
ANEXĂ

SITUAȚIA

infrastructurii feroviare care se închide (661,300 km)
DOMENIUL PUBLIC
Nr.
crt.

Secția de circulație

Linii din stații

Linii
curente
(km)

Stația cale ferată, haltă

km
4

0

1

2

3

1

București Nord—București Basarab—
București Grivița—Post Mișcare
Rampa Ploiești Triaj—Azuga

0,000

București Basarab

Număr MF

Total (km)

Interoperabile

Neinteroperabile

5

6

0,458 147 766 parțial

7

0,458

3
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0

1

2

3

2

Ploiești Triaj, Ghighiu, Ploiești Crâng,
Ploiești Nord

4,500

3
4

Ploiești Sud—Armășești
Ploiești Vest—Târgoviște—Fieni

0,000
0,000

5

București Nord—Titu—Călinești

0,000

6

Mogoșoaia—Pantelimon

0,000

7

București Obor—Titan Sud—Oltenița

3,090

8
9

București Triaj, Post Mișcare Giulești
Urziceni—Broșteni

1,720
0,000

10

Băbeni—Piatra Olt

0,000

11

Turnu Roșu—Băbeni

0,000

12

Cărbunești—Filiași

0,000

13
14

Târgu Jiu—Strâmbuța
Cărbunești—Albeni

0,000
0,000

15

Băbeni—Berbești—Alunu

0,000

16

Gura Motrului—Turceni—Târgu Jiu

0,000

17
18

Turceni—Drăgotești
Roșiori—Videle

0,000
0,000

19

Caracal—Roșiori

0,000

20

Caracal—Craiova

0,000

21

Craiova—Filiași

0,000

22
23
24
25

Filiași—Strehaia
Strehaia—Vârciorova
Pitești—Olt
Piatra-Olt—Craiova

0,000
0,000
0,000
0,000

26

Roșiori—Turnu Măgurele

0,000

27

Roșiori Nord —Alexandria

0,000

28

Amaradia—Bârsești

0,000

Armășești
Doicești
Ciocănești
Ghergani
Leordeni Argeș
Mătăsaru
Fusea
Voluntari
București Sud—Grupa Călători
Oltenița
Antestație Faur
București Triaj
Broșteni
Strejești
Zlătărei
Zăvideni
Govora
Dăești
Cornet
Țânțăreni
Gilort
Turburea
Bărbătești
Jupânești
Cărbunești
Lainici
Albeni
Popești
Copăceni
Berbești
Plopșoru
Rogojelu
Amaradia
Borăscu
Atârnați
Măldăeni
Mihăești
Radomirești
Grozăvești
Triaj
Cernele
Filiași
Strehaia
Gura Văii
Pitești
Plaiu Vulcănești
Salcia
Turnu Măgurele Port
Alexandria
Plosca
Bârsești

29

Aurel Vlaicu (Șibot)—Simeria—Arad—
Curtici —Frontiera română

0,000

Aurel Vlaicu

4

5

0,000 147 766 parțial
0,8
1,249
0,614
0,343
0,677
1,799
2,201
1,218
0,824
0,784
0,805
21,745
0,919
0,782
0,235
0,918
0,982
0,949
0,870
1,040
0,484
0,689
0,745
0,590
1,467
0,739
0,039
0,696
0,900
0,835
1,898
2,583
0,839
0,899
0,991
1,000
1,024
1,979
1,008
8,113
0,770
0,746
0,082
0,086
0,257
0,102
0,766
1,566
0,845
0,522
2,554

147 766 parțial
147 766 parțial
147 766 parțial
147 766 parțial
147 766 parțial
147 766 parțial
147 766 parțial
147 766 parțial
147 766 parțial
147 766 parțial
147 766 parțial
121 316 parțial
147 766 parțial
147 780 parțial
147 780 parțial
147 780 parțial
147 780 parțial
147 780 parțial
147 780 parțial
147 780 parțial
147 780 parțial
147 780 parțial
147 780 parțial
147 780 parțial
147 780 parțial
147 780 parțial
147 780 parțial
147 780 parțial
147 780 parțial
147 780 parțial
147 780 parțial
147 780 parțial
147 780 parțial
147 780 parțial
147 780 parțial
147 780 parțial
147 780 parțial
147 780 parțial
147 780 parțial
121 326 parțial
147 780 parțial
147 780 parțial
147 780 parțial
147 780 parțial
147 780 parțial
147 780 parțial
147 780 parțial
147 780 parțial
147 780 parțial
147 780 parțial
147 780 parțial

1,137 147 792 parțial

6

7

4,5
0,8
1,249

5,634

1,218
5,503
23,465
0,919
1,935

2,801

5,015

0,739
0,039
2,431

5,320
0,899
0,991
4,003
1,008
8,113
1,516
0,082
0,086
0,257
0,102
2,332
1,367
2,554
27,251

4
0

30

31

32

33
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1

Târgu Jiu—Simeria

Simeria—Pestiș

Arad—Oradea

Vârciorova—Timișoara—Arad

2

0,000

0,000

0,000

0,000

3

4

5

Simeria

0,675 147 792 parțial

Deva

0,901 147 792 parțial

Brănișca

1,994 147 792 parțial

Gurasada

0,665 147 792 parțial

Câmpuri-Surduc

1,774 147 792 parțial

Zam

0,078 147 792 parțial

Ilteu

0,930 147 792 parțial

Săvârșin

0,627 147 792 parțial

Văradia

0,983 147 792 parțial

Bătuța

0,739 147 792 parțial

Bârzava

0,889 147 792 parțial

Conop

1,167 147 792 parțial

Milova

0,112 147 792 parțial

Cicir

1,932 147 792 parțial

Glogovăț

1,174 147 792 parțial

Arad

8,951 147 792 parțial

Curtici

1,493 147 792 parțial

Șofronea

1,030 147 792 parțial

Băcia

1,199 147 792 parțial

Călan-Băi

3,702 147 792 parțial

Bretea Streiului

1,704 147 792 parțial

Subcetate

1,165 147 792 parțial

Băești

1,274 147 792 parțial

Pui

1,085 147 792 parțial

Merișor

0,878 147 792 parțial

Petroșani-Triaj

1,634 147 792 parțial

Bârcea Mică

0,727 147 792 parțial

Utvinișul Nou

0,759 147 792 parțial

Sântana

0,318 147 792 parțial

Șimand

0,483 147 792 parțial

Nădab

0,076 147 792 parțial

Valea Cernei

0,108 147 792 parțial

Topleț

0,085 147 792 parțial

Mehadia Nouă

0,140 147 792 parțial

Mehadia

0,381 147 792 parțial

Iablanița

0,060 147 792 parțial

Poarta

0,060 147 792 parțial

Teregova

0,050 147 792 parțial

Slatina-Timiș

0,077 147 792 parțial

Valea Timișului

0,050 147 792 parțial

Balta Sărată

0,123 147 792 parțial

Zăgujeni

1,709 147 792 parțial

Găvojdia

0,968 147 792 parțial

Belint

0,064 147 792 parțial

Chizătău

0,062 147 792 parțial

Topolovăț

0,287 147 792 parțial

Timișoara Est

0,050 147 792 parțial

Săcălaz

0,050 147 792 parțial

6

7

12,641

0,727

1,636

6,481

5
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0

34

1

Caransebeș—Reșița Sud

2

0,000

3

4

5

Ronaț Triaj Grupa D

0,240 147 792 parțial

Sânandrei

0,980 147 792 parțial

Valea Viilor

0,937 147 792 parțial

Caransebeș Triaj

9,857 121 359 parțial

Cornuțel Banat

0,697 147 792 parțial

Reșița Nord

0,810 147 792 parțial

6

7

9,857
1,507

35

Timișoara Nord—Jimbolia

0,000

Ronat Triaj Grupa A

2,029 147 792 parțial

2,029

36

Timișoara Nord—Voiteni—Stamora
Moravița—Frontiera română

0,000

Voiteni

0,697 147 792 parțial

0,697

37

Oravița—Anina

0,000

Anina

1,544 147 792 parțial

1,544

38

Oravița—Iam

0,000

Răcăjdia

0,064 147 792 parțial

0,064

39

Livezeni—Lupeni Tehnic

0,000

Iscroni

1,462 147 792 parțial

Vulcani

0,957 147 792 parțial

Câmpia Turzii

0,269 147 804 parțial

Apahida

0,907 147 804 parțial

Cluj-Napoca

0,078 147 804 parțial

Baciu Triaj

1,697 147 804 parțial

Gârbău

1,201 147 804 parțial

Aghireș

0,355 147 804 parțial

Tileagd

0,814 147 804 parțial

Ciucea

0,727 147 804 parțial

Bratca

0,862 147 804 parțial

Vadu Crișului

0,376 147 804 parțial

Salonta

0,875 147 804 parțial

0,875

Dej Triaj

4,317 121 364 parțial

4,317

Baia Mare Sud

3,485 147 804 parțial

Botiz

0,000 147 804 parțial

Răstoci

1,017 147 804 parțial

Lețca

0,883 147 804 parțial

Cuciulat

0,210 147 804 parțial

Băbuțeni

0,906 147 804 parțial

Benesat

0,099 147 804 parțial

Coldău

1,425 147 804 parțial

Măgheruș

0,824 147 804 parțial

Sărățel

1,492 147 804 parțial

Mărișel

0,856 147 804 parțial

Mogoșeni

0,177 147 804 parțial

Nimigea

0,831 147 804 parțial

Salva

0,069 147 804 parțial

Rebrișoara

0,987 147 804 parțial

Feldru

0,876 147 804 parțial

Ilva Mică

0,877 147 804 parțial

Bonțida

0,848 147 804 parțial

Sanislău

0,816 147 804 parțial

Carei

1,974 147 804 parțial

Satu Mare Sud

0,758 147 804 parțial

40

41

42

43

Războieni—Cluj—Oradea—
Episcopia Bihor

Oradea—Ciumeghiu

Deda—Dej Triaj—Jibou—Baia Mare—
Baia Mare Sud—Satu Mare

Beclean pe Someș—Salva—Ilva Mică

44

Apahida—Dej Călători

45

Oradea—Episcopia Bihor—Săcuieni
Bihor—Carei—Satu Mare—Botiz—
Halmeu

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2,419

7,286

11,197

3,817

0,848

3,548

6
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0

1

46

Salva—Vișeu de Jos—Sighetu
Marmației

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

Câmpia Turzii—Turda

Brașov—Podu Olt

Sibiu—Vințu de Jos

Vințu de Jos—Șibot

Teiuș—Vințu de Jos

Teiuș—Războieni

Sighișoara—Teiuș

Brașov—Sighișoara

Predeal—Brașov

Brașov—Siculeni

2

0,000

0,865

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3

4

5

6

7

Bocicoi

0,772 147 804 parțial

Cămara Sighet

0,910 147 804 parțial

Coșbuc

0,936 147 804 parțial

Turda

2,815 147 804 parțial

Codlea

0,631 147 816 parțial

Dumbrăvița Bârsei

0,797 147 816 parțial

Perșani

1,762 147 816 parțial

Șercaia

0,787 147 816 parțial

Făgăraș

1,197 147 816 parțial

Voila

0,775 147 816 parțial

Porumbacu

1,098 147 816 parțial

Avrig

0,801 147 816 parțial

Turnișor

0,203 147 816 parțial

Cristian

2,187 147 816 parțial

Orlat

0,082 147 816 parțial

Miercurea Sibiului

0,177 147 816 parțial

Vințu de Jos

0,186 147 816 parțial

Blandiana

0,853 147 816 parțial

Șibot

1,214 147 816 parțial

Coșlariu

22,686 147 816 parțial

Sântimbru

0,983 147 816 parțial

Bărăbanț

2,346 147 816 parțial

Alba Iulia

0,402 147 816 parțial

Războieni

0,287 147 816 parțial

Sighișoara

0,745 147 816 parțial

Dumbrăveni

0,839 147 816 parțial

Atel

0,974 147 816 parțial

Copșa Mică

0,554 147 816 parțial

Câmpul Libertății

3,566 147 816 parțial

Blaj

1,272 147 816 parțial

Crăciunel

1,592 147 816 parțial

Feldioara

2,040 147 816 parțial

Augustin

2,095 147 816 parțial

Rupea

0,694 147 816 parțial

Archita

1,750 147 816 parțial

Beia

0,400 147 816 parțial

Mureni

0,090 147 816 parțial

Albești—Târnava

0,958 147 816 parțial

Dârste

0,183 147 816 parțial

0,183

Brașov Triaj

7,168 121 369 parțial

7,168

Sfântu Gheorghe

0,962 147 816 parțial

Bodoc

0,835 147 816 parțial

Sânsimion

0,833 147 816 parțial

Sâncrăieni

0,817 147 816 parțial

2,618

3,680

7,848

2,649

2,253

26,417

0,287

9,542

8,027

3,447

7
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0

57

58

59

60

61

62

63

64

1

Siculeni—Deda

Deda—Războieni

Avrig—Mârșa

Adjud—Bacău—Vicșani

Ilva Mică—Suceava

Bacău—Bicaz

Verești—Botoșani

Tecuci—Bârlad—Iași—Ungheni Prut

2

0,000

0,000

4,963

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

65

Zorleni—Fălciu

0,000

66

Pașcani—Iași

0,000

67

68

69

Valea Călugărească—Adjud

Adjud—Ghimeș

Barboși—Mărășești

0,000

0,000

0,000

3

4

5

Izvoru Oltului

0,240 147 816 parțial

Gheorgheni

0,689 147 816 parțial

Gălăuțaș

0,125 147 816 parțial

Toplița

0,087 147 816 parțial

Deda

0,725 147 816 parțial

Târgu Mureș

0,905 147 816 parțial

Cipău

1,462 147 816 parțial

Luduș

0,000 147 816 parțial

Gligorești

0,914 147 816 parțial

Mârșa

1,441 147 816 parțial

Orbeni

0,316 147 828 parțial

Pașcani Triaj

0,850 147 828 parțial

Verești

0,690 147 828 parțial

Văratec

0,500 147 828 parțial

Gura Humorului

0,507 147 828 parțial

Gura Humorului oraș

0,183 147 828 parțial

Frasin

1,194 147 828 parțial

Câmpulung Est

0,756 147 828 parțial

Mestecăniș

0,966 147 828 parțial

Iacobeni

0,084 147 828 parțial

Argestru

2,059 147 828 parțial

Vatra Dornei

0,125 147 828 parțial

Floreni

0,371 147 828 parțial

Roznov

1,217 147 828 parțial

Bicaz

0,891 147 828 parțial

Gara veche Piatra-Neamț

3,831 147 828 parțial

Botoșani

1,305 147 828 parțial

Berheci

0,793 147 828 parțial

Nichișeni

0,879 147 828 parțial

Zorleni

0,794 147 828 parțial

Crasna

0,133 147 828 parțial

Munteni

0,817 147 828 parțial

Ciurea

2,685 147 828 parțial

Fălciu

1,868 147 828 parțial

Fălciu Nord

0,384 147 828 parțial

Târgu Frumos

0,183 147 828 parțial

Buzău

0,778 147 840 parțial

Mărășești

10,737 147 840 parțial

Adjud

3,386 147 840 parțial

Valea Uzului

1,851 147 840 parțial

Comănești

0,667 147 840 parțial

Ghimeș

0,511 147 840 parțial

General Eremia Grigorescu

1,871 147 840 parțial

Cosmești

1,002 147 840 parțial

6

7

1,866

3,281

6,404

2,356

6,245

5,939

1,305

6,101

2,252
0,183

14,901

3,029

2,873

8
0

70
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1

Galați—Făurei

Făurei—Tecuci

2

2,740

0,000

72

Buzău—Țăndărei

0,000

73

Buzău—Berca

0,000

74

75

76

București Nord—Ciulnița—Fetești—
Medgidia—Constanța—Mangalia
(inclusiv Mangalia—Mangalia Port,
Agigea Ecluză—Agigea Sud)

Medgidia—Negru Vodă

Medgidia—Tulcea

6,853

0,000

0,000

3

4

5

Făurei

0,092 147 840 parțial

Brăila Sud

0,264 147 840 parțial

Vădeni

1,141 147 840 parțial

Filești

0,691 147 840 parțial

Barboși Triaj grupa B

0,579 147 840 parțial

Galați Larga Ana

1,767 147 840 parțial

Galați transbordare + transpunere

1,345 147 840 parțial

Balta Albă

0,997 147 840 parțial

Bordeasca Nouă

0,924 147 840 parțial

Suraia

2,124 147 840 parțial

Condrea

1,900 147 840 parțial

Cireșu

0,773 147 840 parțial

Buzău Nord

0,725 147 840 parțial

Vernești

0,342 147 840 parțial

Valu lui Traian, grupa așteptare

33,423 147 852 parțial

Constanța

0,101 147 852 parțial

Eforie Nord

0,630 147 852 parțial

Eforie Sud

0,514 147 852 parțial

Costinești

0,150 147 852 parțial

Neptun

0,050 147 852 parțial

Mangalia Port

0,751 147 852 parțial

Agigea Sud

2,338 147 852 parțial

Ciocârlia

0,622 147 852 parțial

Casicea

0,808 147 852 parțial

Negru Vodă

1,302 147 852 parțial

Derin

0,682 147 852 parțial

Nicolae Bălcescu

1,217 147 852 parțial

Baia Dobrogei

0,653 147 852 parțial

Ceamurlia

0,825 147 852 parțial

Codru

1,335 147 852 parțial

Babadag

0,890 147 852 parțial

Zebil

2,496 147 852 parțial

Cataloi

0,452 147 852 parțial

Tulcea oraș

0,807 147 852 parțial

Ograda

3,417 147 852 parțial

Perieți

2,011 147 852 parțial

6

7

8,619

5,945

0,773
1,067

44,810

2,732

9,357

77

Urziceni—Slobozia Nouă—Țăndărei

0,000

78

Slobozia Veche—Ciulnița—Călărași

0,000

Ștefan Vodă

2,070 147 852 parțial

2,070

79

Constanța Ferryboat—Agigea Nord
(Agigea Ecluză—Ferryboat)

0,000

Ferryboat

0,698 147 852 parțial

0,698

Port A

5,184 147 852 parțial

80

Complexul feroviar Constanța Port
Palas—Port A (linia tunel)
Constanța Port A
Constanța Port B
Constanța Port Mol V

7,304

5,428

19,589
Port B

4,555 147 852 parțial

Mol V

2,546 147 852 parțial

9

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 467/4.VII.2011
0

1

81

Fetești—Făurei—Buzău (Țăndărei—
Giurgeni)

2

21,546

3

4

5

Chirana

1,654 147 852 parțial

Gura Ialomiței

1,348 147 852 parțial

Giurgeni

1,165 147 852 parțial

6

7

25,713

82

Palas—Constanța Mărfuri—Năvodari
(818 fir I Constanța Mărfuri—Siutghiol)

14,702

Constanța Mărfuri

83

Ploiești Nord—Măneciu

0,000

Făget Teleajen

0,649

147 767 parțial

0,649

84

Căciulați—Snagov Plaje

0,000

Snagov Plaje

0,795

147 767 parțial

0,795

85

Lupeni Tehnic—Lupeni

0,000

Lupeni

0,150

147 793 parțial

0,150

86

Simeria—Hunedoara

5,029

147 793 parțial

5,029

87

Mintia—Brad—Ineu

6,200

147 852 parțial

14,702

Păuliș—Lunca

2,966

147 793 parțial

Stoeneasa

1,465

147 793 parțial

Bocsig

0,785

147 793 parțial

Aciuța

0,153

147 793 parțial

Vârfurile

0,784

147 793 parțial

Vața

0,610

147 793 parțial

Brad

0,099

147 793 parțial

13,062

88

Dobrești—Rogoz

10,231

Dobrești

1,444

147 805 parțial

11,675

89

Ulmeni Sălaj (exculsiv) — Cehu
Silvaniei

19,986

Cehu Silvaniei

0,387

147 805 parțial

20,373

90

Baia Mare Sud (exclusiv) — Baia Sprie

0,840

0,000

147 805 parțial

0,840

91

Fundu Moldovei—Pojorâta

6,165

147 829 parțial

6,165

92

Gura Humorului—Dărmănești

0,000

Vârfu Dealului

1,061

147 829 parțial

1,061

93

Vama—Moldovița

19,708

Moldovița

0,538

147 829 parțial

20,246

94

Dornești—Siret

16,000

147 829 parțial

16,000

95

Gura Putnei—Nisipitu

25,200

147 829 parțial

25,200

96

Crasna—Huși

0,000

147 829 parțial

0,182

97

Dângeni—Săveni

16,000

147 829 parțial

16,000

98

Podu Iloaiei—Hârlău

0,000

Cotnari

0,539

147 829 parțial

0,539

99

Lețcani—Dorohoi

0,000

Rediu

0,624

147 829 parțial

0,624

100

Dornișoara—Floreni ramificație

0,000

Dorna—Burcut

0,275

147 829 parțial

0,275

101

Focșani—Odobești

10,221

Odobești

1,988

147 841 parțial

12,209

Saligny Vest

7,308

147 853 parțial

102

Saligny Est—Cernavodă Oraș

7,359
Cernavodă oraș

7,097

147 853 parțial

Piatra

2,402

147 853 parțial

Sitorman

15,100

147 853 parțial

Stația Nisipari

4,081

147 853 parțial

103
104

Capu Midia—Sitorman
Dorobanțu—Capu Midia

Huși

0,182

21,764

10,445
0,000

27,947

TOTAL INFRASTRUCTURĂ DOMENIU PUBLIC

4,081
661,300
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 969/2002
privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și al municipiilor,
orașelor și comunelor din județul Cluj
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. 969/2002 privind atestarea
domeniului public al județului Cluj, precum și al municipiilor,
orașelor și comunelor din județul Cluj, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 684 și 684 bis din 17 septembrie
2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se
completează după cum urmează:
1. La anexa nr. 17 „Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Borșa”, secțiunea I „Bunuri
imobile”:
a) la poziția nr. 64, coloana nr. 2 se modifică și va avea
următorul cuprins: „Teren pentru construire bază sportivă”;
coloana nr. 3 se modifică și va avea următorul cuprins: „Teren
situat în intravilanul localității Borșa, FN, în suprafață de 10.000 mp,
cu destinația de amplasament pentru construire bază sportivă,
identificat în tarlaua 62 și parcela 1032, cu nr. cadastral 1531/37
și cu următoarele vecinătăți: la N — drum, la S — drum, la V —
Bodocan Petru și la E — pârâu”; coloana nr. 4 se modifică și va
avea următorul cuprins: „1949”; coloana nr. 5 se modifică și va
avea următorul cuprins: „21.500” și coloana nr. 6 se modifică și
va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Borșa,
potrivit Legii nr. 213/1998 și Hotărârii Consiliului Local nr. 21/1999”;
b) după poziția nr. 91 se introduce o nouă poziție, poziția nr. 92,
potrivit anexei nr. 1.

2. La anexa nr. 38 „Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Florești”, secțiunea I „Bunuri
imobile”:
a) pozițiile nr. 7 și 10 se abrogă;
b) la poziția nr. 8, coloana nr. 2 se modifică și va avea
următorul cuprins: „Alei din pământ pietruite“; coloana nr. 3 se
modifică și va avea următorul cuprins: „Alei din pământ pietruite,
situate în localitatea Florești, în lungime totală de 2.780 m și în
lățime de 3—3,5 m”; coloana nr. 4 se modifică și va avea
următorul cuprins: „1991”; coloana nr. 5 se modifică și va avea
următorul cuprins: „33.360” și coloana nr. 6 se modifică și va
avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Florești,
potrivit Legii nr. 213/1998, O.U.G. nr. 43/1997 și Hotărârii
Consiliului Local nr. 23/1999”;
c) după poziția nr. 41 se introduc 68 de noi poziții, pozițiile
nr. 42—109, potrivit anexei nr. 2.
3. La anexa nr. 47 „Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Jucu”, secțiunea I „Bunuri
imobile”:
a) pozițiile nr. 6, 13 și 27 se abrogă;
b) după poziția nr. 54 se introduc 31 de noi poziții, pozițiile
nr. 55—85, potrivit anexei nr. 3.
Art. II. — Anexele nr. 1—3 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
p. Ministrul administrației și internelor,
Gheorghe Emacu,
secretar de stat
București, 29 iunie 2011.
Nr. 659.
ANEXA Nr. 1

COMPLETĂRI

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

92

Codul
de
clasificare

Denumirea bunului

Teren arabil

Elementele de identificare

Teren arabil situat în extravilanul
localității Ciumăfaia, înscris în
cartea funciară nr. 50146 a
comunei Borșa, în suprafață de
600 mp, cu nr. cadastral 50146

Anul dobândirii
sau, după caz,
al dării în folosință

2011

Valoarea
de inventar

Situația juridică actuală

6.180 Domeniul public al comunei
Borșa,
potrivit
Hotărârii
Consiliului Local nr. 16/2011,
Contract de donație cu
Încheierea de autentificare
nr. 255/2011 a notarului public
Fodor Gheorghe
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ANEXA Nr. 2

COMPLETĂRI

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

Codul
de
clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii
sau, după caz,
al dării în folosință

Valoarea
de inventar

Situația juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

42

1.3.7.1.

Strada Halelor

43

1.3.7.1.

Strada
Gârboului

44

1.3.7.1.

Strada Zambilei

Strada Zambilei, situată
localitatea
Florești,
îmbrăcăminte din piatră
pământ bătătorit, în lungime
1.135 m și lățime de 6 m

45

1.3.7.1.

46

Strada Halelor, situată
localitatea
Florești,
îmbrăcăminte din piatră
pământ bătătorit, în lungime
775 m și lățime de 5,5 m

în
cu
și
de

1981

27.543 Domeniul public al comunei
Florești,
potrivit
Hotărârii
Consiliului Local nr. 163/2010

Valea Strada Valea Gârboului, situată în
localitatea
Florești,
cu
îmbrăcăminte din piatră și
pământ bătătorit, în lungime de
2.020 m și lățime de 6 m, cu
4 podețe din beton

1999

59.629 Domeniul public al comunei
Florești,
potrivit
Hotărârii
Consiliului Local nr. 163/2010

în
cu
și
de

2008

77.180 Domeniul public al comunei
Florești
potrivit
Hotărârii
Consiliului Local nr. 163/2010

Strada
Lăcrămioarelor

Strada Lăcrămioarelor, situată în
localitatea
Florești,
cu
îmbrăcăminte din piatră și
pământ bătătorit, în lungime de
645 m și lățime de 5,5 m

2008

60.307 Domeniul public al comunei
Florești,
potrivit
Hotărârii
Consiliului Local nr. 163/2010

1.3.7.1.

Strada
Margaretelor

Strada Margaretelor, situată în
localitatea
Florești,
cu
îmbrăcăminte din piatră și
pământ bătătorit, în lungime de
1.663 m și lățime de 5,5 m, cu
15 podețe din beton

2008

72.254 Domeniul public al comunei
Florești,
potrivit
Hotărârii
Consiliului Local nr. 163/2010

47

1.3.7.1.

Strada Narciselor

Strada Narciselor, situată
localitatea
Florești,
îmbrăcăminte din piatră
pământ bătătorit, în lungime
500 m și lățime de 5,5 m

în
cu
și
de

2008

46.750 Domeniul public al comunei
Florești,
potrivit
Hotărârii
Consiliului Local nr. 163/2010

48

1.3.7.1.

Strada Tăutului

Strada Tăutului, situată
localitatea
Florești,
îmbrăcăminte din piatră
pământ bătătorit, în lungime
2.480 m și lățime de 10 m,
28 de podețe din beton

în
cu
și
de
cu

1999

47.048 Domeniul public al comunei
Florești,
potrivit
Hotărârii
Consiliului Local nr. 163/2010

49

1.3.7.1. Strada Poligonului Strada Poligonului, situată în
localitatea
Florești,
cu
îmbrăcăminte din asfalt, în
lungime de 420 m și lățime de
7,5 m, cu 27 de podețe din beton

1998

37.718 Domeniul public al comunei
Florești,
potrivit
Hotărârii
Consiliului Local nr. 163/2010

50

1.3.7.1. Strada Muncitorilor Strada Muncitorilor, situată
localitatea
Florești,
îmbrăcăminte din piatră
pământ bătătorit, în lungime
370 m și lățime de 7,5 m,
26 de podețe din beton

1956

20.035 Domeniul public al comunei
Florești,
potrivit
Hotărârii
Consiliului Local nr. 163/2010

în
cu
și
de
cu
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51

1.3.7.1.

Strada Cetății

52

Strada Cetății, situată în
localitatea
Florești,
cu
îmbrăcăminte din asfalt, în
lungime de 970 m și lățime de
10 m, cu 52 de podețe din beton

1969

51.420 Domeniul public al comunei
Florești,
potrivit
Hotărârii
Consiliului Local nr. 163/2010

1.3.7.1.

Strada
Prof. Strada Prof. Ioachim Olteanu,
Ioachim Olteanu
situată în localitatea Florești, cu
îmbrăcăminte din piatră și
pământ bătătorit, în lungime de
345 m și lățime de 5,5 m

2001

27.600 Domeniul public al comunei
Florești,
potrivit
Hotărârii
Consiliului Local nr. 163/2010

53

1.3.7.1.

Strada Florilor

în
cu
și
de

2006

227.200 Domeniul public al comunei
Florești,
potrivit
Hotărârii
Consiliului Local nr. 163/2010

54

1.3.7.1.

Strada Prof. Ioan Strada Prof. Ioan Rus, situată în
Rus
localitatea
Florești,
cu
îmbrăcăminte din piatră și
pământ bătătorit, în lungime de
1.040 m și lățime de 6 m, cu
10 podețe din beton

2003

344.863 Domeniul public al comunei
Florești,
potrivit
Hotărârii
Consiliului Local nr. 163/2010

55

1.3.7.1.

Strada
Electrice

Uzinei Strada Uzinei Electrice, situată în
localitatea
Florești,
cu
îmbrăcăminte din piatră și
pământ bătătorit, în lungime de
405 m și lățime de 5,5 m

1972

12.227 Domeniul public al comunei
Florești,
potrivit
Hotărârii
Consiliului Local nr. 163/2010

56

1.3.7.1.

Strada
Prof. Strada Prof. Dumitru Mocanu,
Dumitru Mocanu situată în localitatea Florești, cu
îmbrăcăminte din piatră și
pământ bătătorit, în lungime de
1.690 m și lățime de 6,5 m

2003

335.995 Domeniul public al comunei
Florești,
potrivit
Hotărârii
Consiliului Local nr. 163/2010

57

1.3.7.1.

Strada Cuza Vodă Strada Cuza Vodă, situată în
localitatea
Florești,
cu
îmbrăcăminte din asfalt, în
lungime de 520 m și lățime de
7,5 m, cu 58 de podețe din beton

1930

1.469.604 Domeniul public al comunei
Florești,
potrivit
Hotărârii
Consiliului Local nr. 163/2010

58

1.3.7.1.

Strada
Tăutan

2003

7.382 Domeniul public al comunei
Florești,
potrivit
Hotărârii
Consiliului Local nr. 163/2010

59

1.3.7.1.

Strada Iazului

Strada Iazului, situată
localitatea
Florești,
îmbrăcăminte din piatră
pământ bătătorit, în lungime
440 m și lățime de 5,5 m

în
cu
și
de

1996

50.000 Domeniul public al comunei
Florești,
potrivit
Hotărârii
Consiliului Local nr. 163/2010

60

1.3.7.1.

Strada Morii

Strada Morii, situată în localitatea
Florești, cu îmbrăcăminte din
asfalt, în lungime de 125 m și
lățime de 9,5 m, cu 7 podețe din
beton

1927

151.620,07 Domeniul public al comunei
Florești,
potrivit
Hotărârii
Consiliului Local nr. 163/2010

61

1.3.7.1.

Strada
Tudor Strada Tudor Vladimirescu,
Vladimirescu
situată în localitatea Florești, cu
îmbrăcăminte din asfalt, în
lungime de 790 m și lățime de
8 m, cu 102 podețe din beton

1927

967.687,29 Domeniul public al comunei
Florești,
potrivit
Hotărârii
Consiliului Local nr. 163/2010

Strada Florilor, situată
localitatea
Florești,
îmbrăcăminte din piatră
pământ bătătorit, în lungime
710 m și lățime de 6 m

Dumitru Strada Dumitru Tăutan, situată în
localitatea
Florești,
cu
îmbrăcăminte din piatră și
pământ bătătorit, în lungime de
190 m și lățime de 6,5 m

5

6
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62

1.3.7.1.

Strada Sportului

Strada Sportului, situată
localitatea
Florești,
îmbrăcăminte din piatră
pământ bătătorit, în lungime
930 m și lățime de 6,5 m,
6 podețe din beton

în
cu
și
de
cu

1963

3.720 Domeniul public al comunei
Florești,
potrivit
Hotărârii
Consiliului Local nr. 163/2010

63

1.3.7.1.

Strada Balastierei Strada Balastierei, situată
localitatea
Florești,
îmbrăcăminte din piatră
pământ bătătorit, în lungime
690 m și lățime de 6,5 m, cu
podeț din beton

în
cu
și
de
un

2003

37.950 Domeniul public al comunei
Florești,
potrivit
Hotărârii
Consiliului Local nr. 163/2010

64

1.3.7.1.

Strada Colonia de Strada Colonia de sub Deal,
sub Deal
situată în localitatea Florești, cu
îmbrăcăminte din piatră și
pământ bătătorit, în lungime de
1.650 m și lățime de 5,5 m

1935

6.600 Domeniul public al comunei
Florești,
potrivit
Hotărârii
Consiliului Local nr. 163/2010

65

1.3.7.1.

Strada
Bărnuțiu

Simion Strada Simion Bărnuțiu, situată în
localitatea
Florești,
cu
îmbrăcăminte din asfalt, în
lungime de 270 m și lățime de
8 m, cu 36 de podețe din beton

1927

445.395,46 Domeniul public al comunei
Florești,
potrivit
Hotărârii
Consiliului Local nr. 163/2010

66

1.3.7.1.

Strada
Andrei Strada Andrei Mureșanu, situată
Mureșanu
în localitatea Florești cu
îmbrăcăminte din piatră si
pământ bătătorit, în lungime de
370 m și lățime de 6,5 m, cu
20 de podețe din beton

1928

2.035 Domeniul public al comunei
Florești,
potrivit
Hotărârii
Consiliului Local nr. 163/2010

67

1.3.7.1.

Strada Gheorghe Strada Gheorghe Doja, situată în
Doja
localitatea
Florești,
cu
îmbrăcăminte din asfalt, în
lungime de 490 m și lățime de
10 m, cu 3 podețe din beton

1962

1.201.365,87 Domeniul public al comunei
Florești,
potrivit
Hotărârii
Consiliului Local nr. 163/2010

68

1.3.7.1.

Strada
Nicolae Strada Nicolae Bălcescu, situată
Bălcescu
în localitatea Florești, cu
îmbrăcăminte din piatră și
pământ bătătorit, în lungime de
390 m și lățime de 5,5 m, cu
50 de podețe din beton

1963

614.560 Domeniul public al comunei
Florești,
potrivit
Hotărârii
Consiliului Local nr. 163/2010

69

1.3.7.1.

Strada
Mihail Strada Mihail Kogălniceanu,
Kogălniceanu
situată în localitatea Florești, cu
îmbrăcăminte din asfalt, în
lungime de 440 m și lățime de
15 m, cu 16 podețe din beton

1962

913.923,75 Domeniul public al comunei
Florești,
potrivit
Hotărârii
Consiliului Local nr. 163/2010

70

1.3.7.1.

Strada
Nouă

1964

521.369 Domeniul public al comunei
Florești,
potrivit
Hotărârii
Consiliului Local nr. 163/2010

71

1.3.7.1.

Strada Câmpului

Strada Câmpului, situată
localitatea
Florești,
îmbrăcăminte din piatră
pământ bătătorit, în lungime
50 m și lățime de 3,5 m

în
cu
si
de

1966

152.341 Domeniul public al comunei
Florești,
potrivit
Hotărârii
Consiliului Local nr. 163/2010

72

1.3.7.1.

Strada Horea

Strada Horea, situată în
localitatea
Florești,
cu
îmbrăcăminte din asfalt, în
lungime de 855 m și lățime de
10 m, cu 25 de podețe din beton

1947

1.118.467,87 Domeniul public al comunei
Florești,
potrivit
Hotărârii
Consiliului Local nr. 163/2010

Colonia Strada Colonia Nouă, situată în
localitatea
Florești,
cu
îmbrăcăminte din piatră și
pământ bătătorit, în lungime de
95 m și lățime de 3,5 m, cu
46 de podețe din beton

5
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1.3.7.1.

Strada Cloșca

Strada Cloșca, situată
localitatea
Florești,
îmbrăcăminte din piatră
pământ bătătorit, în lungime
690 m și lățime de 6,5 m,
84 de podețe din beton

în
cu
și
de
cu

1947

68.254 Domeniul public al comunei
Florești,
potrivit
Hotărârii
Consiliului Local nr. 163/2010

74

1.3.7.1.

Strada Crișan

Strada Crișan, situată
localitatea
Florești,
îmbrăcăminte din piatră
pământ bătătorit, în lungime
245 m și lățime de 5,5 m,
16 podețe din beton

în
cu
și
de
cu

1990

19.600 Domeniul public al comunei
Florești,
potrivit
Hotărârii
Consiliului Local nr. 163/2010

75

1.3.7.1.

Strada Stadionului Strada Stadionului, situată
localitatea
Florești,
îmbrăcăminte din piatră
pământ bătătorit, în lungime
435 m și lățime de 6 m

în
cu
și
de

2010

208.800 Domeniul public al comunei
Florești,
potrivit
Hotărârii
Consiliului Local nr. 163/2010

76

1.3.7.1.

Strada
Trandafirilor

Strada Trandafirilor, situată
localitatea
Florești,
îmbrăcăminte din piatră
pământ bătătorit, în lungime
180 m și lățime de 4 m

în
cu
și
de

1947

35.623 Domeniul public al comunei
Florești,
potrivit
Hotărârii
Consiliului Local nr. 163/2010

77

1.3.7.1.

Strada Someșului Strada Someșului, situată
localitatea
Florești,
îmbrăcăminte din piatră
pământ bătătorit, în lungime
660 m și lățime de 7,5 m

în
cu
și
de

1947

5.535 Domeniul public al comunei
Florești,
potrivit
Hotărârii
Consiliului Local nr. 163/2010

78

1.3.7.1.

Strada Tineretului

Strada Tineretului, situată
localitatea
Florești,
îmbrăcăminte din piatră
pământ bătătorit, în lungime
530 m și lățime de 6 m, cu
podeț din oțel

în
cu
și
de
un

2004

254.400 Domeniul public al comunei
Florești,
potrivit
Hotărârii
Consiliului Local nr. 163/2010

79

1.3.7.1.

Strada Plopilor

Strada Plopilor, situată
localitatea
Florești,
îmbrăcăminte din piatră
pământ bătătorit, în lungime
365 m și lățime de 8,5 m,
36 de podețe din beton

în
cu
și
de
cu

1969

4.243 Domeniul public al comunei
Florești,
potrivit
Hotărârii
Consiliului Local nr. 163/2010

80

1.3.7.1.

Strada Digului

Strada Digului, situată
localitatea
Florești,
îmbrăcăminte din piatră
pământ bătătorit, în lungime
649 m și lățime de 9 m,
14 podețe din beton

în
cu
și
de
cu

1969

29.148 Domeniul public al comunei
Florești,
potrivit
Hotărârii
Consiliului Local nr. 163/2010

81

1.3.7.1.

Strada Castanilor

Strada Castanilor, situată
localitatea
Florești,
îmbrăcăminte din piatră
pământ bătătorit, în lungime
375 m și lățime de 5,5 m,
30 de podețe din beton

în
cu
și
de
cu

1969

12.387 Domeniul public al comunei
Florești,
potrivit
Hotărârii
Consiliului Local nr. 163/2010

82

1.3.7.1.

Strada
Apei

Muzeul Strada Muzeul Apei, situată în
localitatea
Florești,
cu
îmbrăcăminte din piatră și
pământ bătătorit, în lungime de
330 m și lățime de 6,5 m

2000

108.900 Domeniul public al comunei
Florești,
potrivit
Hotărârii
Consiliului Local nr. 163/2010

83

1.3.7.1.

Strada Urusagului Strada Urusagului, situată
localitatea
Florești,
îmbrăcăminte din piatră
pământ bătătorit, în lungime
1.070 m și lățime de 5,5 m

2007

229.660 Domeniul public al comunei
Florești,
potrivit
Hotărârii
Consiliului Local nr. 163/2010

în
cu
și
de
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1.3.7.1.

Strada Cătănii

Strada Cătănii, situată
localitatea
Florești,
îmbrăcăminte din piatră
pământ bătătorit, în lungime
1.025 m și lățime de 5,5 m

în
cu
și
de

2007

214.213 Domeniul public al comunei
Florești,
potrivit
Hotărârii
Consiliului Local nr. 163/2010

85

1.3.7.1.

Strada Porii

Strada Porii, situată în localitatea
Florești, cu îmbrăcăminte din
piatră și pământ bătătorit, în
lungime de 1.325 m și lățime de
5,5 m

2007

211.216 Domeniul public al comunei
Florești,
potrivit
Hotărârii
Consiliului Local nr. 163/2010

86

1.3.7.1.

Strada Fermelor

Strada Fermelor, situată
localitatea
Florești,
îmbrăcăminte din piatră
pământ bătătorit, în lungime
895 m și lățime de 5,5 m

în
cu
și
de

1997

154.889 Domeniul public al comunei
Florești,
potrivit
Hotărârii
Consiliului Local nr. 163/2010

87

1.3.7.1.

Strada Abatorului

Strada Abatorului, situată
localitatea
Florești,
îmbrăcăminte din piatră
pământ bătătorit, în lungime
425 m și lățime de 6 m, cu
podeț din beton

în
cu
și
de
un

1997

97.245 Domeniul public al comunei
Florești,
potrivit
Hotărârii
Consiliului Local nr. 163/2010

88

1.3.7.1.

Strada Stejarului

Strada Stejarului, situată în
localitatea
Florești,
cu
îmbrăcăminte din piatră și
pământ bătătorit, în lungime de
980 m și lățime de 5,5 m, cu două
podețe din beton

2008

214.315 Domeniul public al comunei
Florești,
potrivit
Hotărârii
Consiliului Local nr. 163/2010

89

1.3.7.1.

Strada Teiului

Strada Teiului, situată
localitatea
Florești,
îmbrăcăminte din piatră
pământ bătătorit, în lungime
1.780 m și lățime de 5,5 m

în
cu
și
de

2008

356.235 Domeniul public al comunei
Florești,
potrivit
Hotărârii
Consiliului Local nr. 163/2010

90

1.3.7.1.

Strada Fagului

Strada Fagului, situată
localitatea
Florești,
îmbrăcăminte din piatră
pământ bătătorit, în lungime
645 m și lățime de 5,5 m

în
cu
și
de

2008

187.236 Domeniul public al comunei
Florești,
potrivit
Hotărârii
Consiliului Local nr. 163/2010

91

1.3.7.1.

Strada Eroilor

Strada Eroilor, situată
localitatea
Florești,
îmbrăcăminte din piatră
pământ bătătorit, în lungime
1.370 m și lățime de 8 m,
3 podețe din beton

în
cu
și
de
cu

2008

3.023.941,56 Domeniul public al comunei
Florești,
potrivit
Hotărârii
Consiliului Local nr. 163/2010

92

1.3.7.1.

Strada Cardinal Strada Cardinal Iuliu Hossu,
Iuliu Hossu
situată în localitatea Florești, cu
îmbrăcăminte din asfalt, în
lungime de 415 m și lățime de
10 m, cu 19 podețe din beton

1947

16.897 Domeniul public al comunei
Florești,
potrivit
Hotărârii
Consiliului Local nr. 163/2010

93

1.3.7.1

Strada Răzoare

Strada Răzoare, situată
localitatea
Florești,
îmbrăcăminte din piatră
pământ bătătorit, în lungime
1.341 m și lățime de 6 m,
5 podețe din beton

în
cu
și
de
cu

2008

118.160 Domeniul public al comunei
Florești,
potrivit
Hotărârii
Consiliului Local nr. 163/2010

94

1.3.7.1.

Strada 1

Strada 1, situată în localitatea
Luna de Sus, cu îmbrăcăminte
din asfalt, în lungime de 2.690 m
și lățime de 6 m, cu 178 de
podețe din beton

1960

745.144 Domeniul public al comunei
Florești,
potrivit
Hotărârii
Consiliului Local nr. 163/2010

16
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Strada 2

Strada 2, situată în localitatea
Luna de Sus, cu îmbrăcăminte
din asfalt, în lungime de 1.785 m
și lățime de 6 m

1960

494.454 Domeniul public al comunei
Florești,
potrivit
Hotărârii
Consiliului Local nr. 163/2010

1.3.7.1.

Strada 3

Strada 3, situată în localitatea
Luna de Sus, cu îmbrăcăminte
din asfalt, în lungime de 505 m și
lățime de 6 m, cu 11 podețe din
beton

1960

139.887 Domeniul public al comunei
Florești,
potrivit
Hotărârii
Consiliului Local nr. 163/2010

97

1.3.7.1.

Strada 4

Strada 4, situată în localitatea
Luna de Sus, cu îmbrăcăminte
din asfalt, în lungime de 505 m și
lățime de 6 m

1960

139.920 Domeniul public al comunei
Florești,
potrivit
Hotărârii
Consiliului Local nr. 163/2010

98

1.3.7.1.

Strada 5

Strada 5, situată în localitatea
Luna de Sus, cu îmbrăcăminte
din piatră și pământ bătătorit, în
lungime de 2.120 m și lățime de
6 m, cu 38 de podețe din beton

1960

270.500 Domeniul public al comunei
Florești,
potrivit
Hotărârii
Consiliului Local nr. 163/2010

99

1.3.7.1.

Strada 6

Strada 6, situată în localitatea
Luna de Sus, cu îmbrăcăminte
din asfalt, în lungime de 1.170 m
și lățime de 6 m, cu 23 de podețe
din beton și oțel

1960

324.096 Domeniul public al comunei
Florești,
potrivit
Hotărârii
Consiliului Local nr. 163/2010

100

1.3.7.1.

Strada 7

Strada 7, situată în localitatea
Luna de Sus, cu îmbrăcăminte
din asfalt, în lungime de 825 m și
lățime de 6 m, cu 5 podețe din
beton

1960

228.529 Domeniul public al comunei
Florești,
potrivit
Hotărârii
Consiliului Local nr. 163/2010

101

1.3.7.1.

Strada 8

Strada 8, situată în localitatea
Luna de Sus, cu îmbrăcăminte
din asfalt, în lungime de 1.190 m
și lățime de 6 m, cu 21 de podețe
din beton

1960

329.636 Domeniul public al comunei
Florești,
potrivit
Hotărârii
Consiliului Local nr. 163/2010

102

1.3.7.1.

Strada 9

Strada 9, situată în localitatea
Luna de Sus, cu îmbrăcăminte
din asfalt, în lungime de 1.355 m
și lățime de 5,5 m

1980

357.342 Domeniul public al comunei
Florești,
potrivit
Hotărârii
Consiliului Local nr. 163/2010

103

1.3.7.1.

Strada 10

Strada 10, situată în localitatea
Luna de Sus, cu îmbrăcăminte
din asfalt, în lungime de 1.320 m
și lățime de 5,5 m, cu 3 podețe
din beton

1980

365.618 Domeniul public al comunei
Florești,
potrivit
Hotărârii
Consiliului Local nr. 163/2010

104

1.3.7.1.

Strada 1

Strada 1, situată în localitatea
Tăuți, cu îmbrăcăminte din asfalt,
în lungime de 3.375 m și lățime de
6 m, cu 84 de podețe din beton

1999

934.893 Domeniul public al comunei
Florești,
potrivit
Hotărârii
Consiliului Local nr. 163/2010

105

1.3.7.1.

Strada 2

Strada 2, situată în localitatea
Tăuți, cu îmbrăcăminte din piatră
și pământ bătătorit, în lungime de
825 m și lățime de 5,5 m, cu
16 podețe din beton

1999

448.611 Domeniul public al comunei
Florești,
potrivit
Hotărârii
Consiliului Local nr. 163/2010

106

1.3.7.1.

Strada 3

Strada 3, situată în localitatea
Tăuți, cu îmbrăcăminte din piatră
și pământ bătătorit, în lungime de
265 m și lățime de 5,5 m, cu
4 podețe din beton

1999

144.099 Domeniul public al comunei
Florești,
potrivit
Hotărârii
Consiliului Local nr. 163/2010

107

1.3.7.1.

Strada 4

Strada 4, situată în localitatea
Tăuți, cu îmbrăcăminte din piatră
și pământ bătătorit, în lungime de
580 m și lățime de 6 m, cu 7 podețe
din beton

1999

315.387 Domeniul public al comunei
Florești,
potrivit
Hotărârii
Consiliului Local nr. 163/2010

17
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Strada 5

Strada 5, situată în localitatea
Tăuți, cu îmbrăcăminte din piatră
și pământ bătătorit, în lungime de
990 m și lățime de 6 m, cu
17 podețe din beton

1999

538.333 Domeniul public al comunei
Florești,
potrivit
Hotărârii
Consiliului Local nr. 163/2010

Strada 6

Strada 6, situată în localitatea
Tăuți, cu îmbrăcăminte din piatră
și pământ bătătorit, în lungime de
585 m și lățime de 5,5 m, cu
12 podețe din beton

1999

318.103 Domeniul public al comunei
Florești,
potrivit
Hotărârii
Consiliului Local nr. 163/2010

ANEXA Nr. 3

COMPLETĂRI

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

Codul
de
clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii
sau, după caz,
al dării în folosință

Valoarea
de inventar

Situația juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

55

Teren

Teren „Pusta Bună”, situat în
intravilanul localității Gădălin, în
suprafață de 300 mp, identificat
în tarlaua 9 și parcela 208, având
următoarele vecinătăți: la N —
drum, la S — drum, la V — Miron
Zaharie și la E — Păcurar
Zaharie

2009

6.450 Domeniul public al comunei
Jucu, potrivit Hotărârii Consiliului
Local nr. 40/2010

56

Teren

Teren „Lângă cooperație”, situat
în intravilanul localității Gădălin,
în suprafață de 300 mp,
identificat în tarlaua 4 și parcela
82, având următoarele vecinătăți:
la N — drum, la V — Ciumacenco
Maria și Pescar Alexandru, la
S — Cooperativa de Consum
Jucu și la E — drum

2009

6.450 Domeniul public al comunei
Jucu, potrivit Hotărârii Consiliului
Local nr. 40/2010

57

Teren

2009

63.124 Domeniul public al comunei
Jucu, potrivit Hotărârii Consiliului
Local nr. 40/2010

58

Teren

Teren „Curtea C.A.P.” situat în
intravilanul localității Gădălin la
nr. 53, în suprafață de 2.936 mp,
identificat în tarlaua 4 și parcela
88, având următoarele vecinătăți:
la N — Pop Ioan, la E — drum, la
S — drum și la V — Vișan Emil
Teren „Lângă lăptărie”, situat în
intravilanul localității Vișea, în
suprafață de 2.459 mp, identificat
în tarlaua 6 și parcela 208, având
următoarele vecinătăți: la N —
drum, la E — drum, la S— drum
și la V — Fodor Kiș Andrei

2009

52.865 Domeniul public al comunei
Jucu, potrivit Hotărârii Consiliului
Local nr. 40/2010

59

Teren

Teren „Fața Școlii generale cu
clasele
I—IV”,
situat
în
intravilanul localității Vișea la
nr. 16, în suprafață de 440 mp,
identificat în tarla 1 și parcela 67,
având următoarele vecinătăți: la
N —drum, la E — drum, la V —
școală și la S — drum

2009

9.460 Domeniul public al comunei
Jucu, potrivit Hotărârii Consiliului
Local nr. 40/2010

18
0
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60

Teren

Teren „Pusta Lazăr”, situat în
intravilanul localității Jucu de
Mijloc, în suprafață de 160 mp,
identificat în tarla 16 și parcela
338,
având
următoarele
vecinătăți: la N — Olosutean, la
S —Pojar Teodor, la E — drum și
la V — drum

2009

6.880 Domeniul public al comunei
Jucu, potrivit Hotărârii Consiliului
Local nr. 40/2010

61

Teren

Teren „în fața cimitirului”, situat în
intravilanul localității Jucu de Sus,
în suprafață de 60 mp, identificat
în tarlaua 14 și parcela 371,
având următoarele vecinătăți: la
N — drum, la V — drum, la S —
drum și la E — drum

2009

2.064 Domeniul public al comunei
Jucu, potrivit Hotărârii Consiliului
Local nr. 40/2010

62

Teren

Teren „La Pâraie”, situat în
extravilanul localității Jucu de
Sus, în suprafațǎ de 10.000 mp,
identificat cu număr cadastral
1462,
având
următoarele
vecinătăți: la N — drum, la V —
drum, la E — Fesnic Ioan și la S —
pășune — comuna Jucu

2009

98.238,47 Domeniul public al comunei
Jucu, potrivit Hotărârii Consiliului
Local nr. 40/2010

63

Teren

Teren „După Vale” situat în
extravilanul localității Jucu de
Mijloc, în suprafață de 21.459 mp,
identificat cu număr cadastral
50082
Clădire-dispensar uman, situată
în localitatea Jucu de Sus la
nr. 239, având regim de înălțime:
P+1E+M, în suprafață de 815 mp,
compusă din 53 de încăperi
(cabinete medicale, farmacie,
laborator, cabinet stomatologic,
locuințe de serviciu), construită
pe fundație din beton armat, cu
zidărie din cărămidǎ cu goluri tip
GVP, identificată cu nr. cadastral
193 și nr. topo 225/2/2/2;
225/3/2/2; 225/1/2/2; 226/2/2;
227/2/2; 228/2/2 și racorduri la
utilitǎți (curent electric, alimentare
cu apă, alimentare cu gaze
naturale)

2009

350.031 Domeniul public al comunei
Jucu, potrivit Hotărârii Consiliului
Local nr. 40/2010

2009

1.586.931,30 Domeniul public al comunei
Jucu, potrivit Hotărârii Consiliului
Local nr. 40/2010

64

1.2.1.

Clădire

65

1.7.1.2.

Instalații electrice Instalații electrice și sanitare
și sanitare
amplasate la fântâna arteziană
din localitatea Jucu de Sus

2009

37.912,63 Domeniul public al comunei
Jucu, potrivit Hotărârii Consiliului
Local nr. 40/2010

66

1.8.6

Instalații
de Instalații de alimentare cu apă
alimentare cu apă potabilă — conducte din
polietilenǎ — amplasate în
localitatea Vișea, în lungime
de 380 m, cu diametru de
65—110 mm

2009

59.487,55 Domeniul public al comunei
Jucu, potrivit Hotărârii Consiliului
Local nr. 40/2010

67

1.8.6.

Instalații
de Instalații de alimentare cu apă
alimentare cu apă amplasate în localitatea Jucu de
Sus — Cătun Molitură, compuse
din:
— stație de pompare (pompe și
instalații electrice);
— clădire aferentă stației de
pompare, construită pe fundații
din beton, cu zidărie din portantă
de cărămidă, cu acoperiș tip

2009

465.819,78 Domeniul public al comunei
Jucu, potrivit Hotărârii Consiliului
Local nr. 40/2010
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terasă, în suprafață de 16 mp;
— conductă de alimentare cu apă
potabilă din polietilenă, în
lungime de 4.950 m, cu diametru
de 110—32 mm;
— hidrant — 6 bucăți.
68

1.3.7.3.

Infrastructură
drumuri

Infrastructură drumuri — trotuare —
situate în localitatea Gădălin, în
lungime de 150 m și lățime de
1,00 m, și dotări aferente

2009

38.165,66 Domeniul public al comunei
Jucu, potrivit Hotărârii Consiliului
Local nr. 40/2010

69

1.6.2.

Parc

Parc „George Barițiu” situat în
localitatea Jucu de Sus, în
suprafață de 700 mp, cu dotări de
mobilier și spații de joacă

2009

174.006,30 Domeniul public al comunei
Jucu, potrivit Hotărârii Consiliului
Local nr. 40/2010

70

1.6.2.

Parc

Parc „Pusta Repede” situat în
localitatea Jucu de Sus, în
suprafață de 500 mp, cu dotări de
mobilier și spații de joacă

2009

19.956,30 Domeniul public al comunei
Jucu, potrivit Hotărârii Consiliului
Local nr. 40/2010
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1.6.2.

Parc

Parc „Pusta Lazăr” situat în
localitatea Jucu de Mijloc, în
suprafață de 260 mp, cu dotări de
mobilier și spații de joacă

2009

17.493,00 Domeniul public al comunei
Jucu, potrivit Hotărârii Consiliului
Local nr. 40/2010

72

1.6.2.

Parc

Parc „Zona C.A.P.” situat în
localitatea Gădălin, în suprafață
de 520 mp, cu dotări de mobilier
și spații de joacă

2009

17.493,00 Domeniul public al comunei
Jucu, potrivit Hotărârii Consiliului
Local nr. 40/2010

73

1.8.6.

Instalații
de Instalații de alimentare cu apă —
alimentare cu apă extindere — amplasate în Cătun
Molitură, compuse din conducte
de alimentare cu apă potabilă din
polietilenă, în lungime de 4.950 m,
cu diametru de 110—32 mm

2009

990.924,47 Domeniul public al comunei
Jucu, potrivit Hotărârii Consiliului
Local nr. 40/2010

74

1.7.1.2.

Rețea de iluminat Rețea de iluminat public —
public
extindere — amplasată în
localitățile Jucu de Sus și Jucu de
Mijloc, compusă din: stâlpi din
beton, conductori, corpuri de
iluminat și sistem aprindere
automată

2009

27.489,00 Domeniul public al comunei
Jucu, potrivit Hotărârii Consiliului
Local nr. 40/2010

75

1.7.1.2.

Rețea de iluminat Rețea de iluminat public —
public
extindere — amplasată în
localitatea Jucu de Sus, compusă
din: stâlpi de beton, conductori,
corpuri de iluminat și sistem
aprindere automată

2009

116.383,50 Domeniul public al comunei
Jucu, potrivit Hotărârii Consiliului
Local nr. 40/2010

76

1.3.19.

Clădire

Clădire situată în localitatea
Vișea la nr. 153, având regim de
înălțime: P, în suprafață de 253 mp,
compusă din 6 încăperi, cu dotări
aferente pentru telecentru

2009

64.650,32 Domeniul public al comunei
Jucu, potrivit Hotărârii Consiliului
Local nr. 40/2010

77

1.3.7.1.

Drumul
DC 40

comunal Drumul comunal DC 40, în
lungime de 1.860 m, cu
îmbrăcăminte din piatră, face
legătura între localitatea Jucu de
Mijloc și localitatea Jucu de Sus

2009

415.000,00 Domeniul public al comunei
Jucu, potrivit Hotărârii Consiliului
Local nr. 40/2010
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1.7.1.2.

Rețea de iluminat Rețea de iluminat public
public
amplasată în localitatea Jucu de
Sus — zona „Văduț”, compusă
din: stâlpi din beton, conductori și
corpuri de iluminat

2009

12.062,18 Domeniul public al comunei
Jucu, potrivit Hotărârii Consiliului
Local nr. 40/2010

79

1.7.1.2.

Rețea de iluminat Rețea de iluminat public
public
amplasată în localitatea Vișea,
compusă din stâlpi din beton,
conductori și corpuri de iluminat

2009

30.476,58 Domeniul public al comunei
Jucu, potrivit Hotărârii Consiliului
Local nr. 40/2010
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1.7.1.2.

Rețea de iluminat Rețea de iluminat public
public
amplasată în localitatea Jucu de
Mijloc — zona „Km 17”, compusă
din stâlpi din beton, conductori și
corpuri de iluminat

2009

27.800,22 Domeniul public al comunei
Jucu, potrivit Hotărârii Consiliului
Local nr. 40/2010

81

Teren

Teren „După vale”, situat în
extravilanul localității Jucu de
Mijloc, în suprafață de 5.700 mp,
identificat cu nr. cadastral 50081

2010

92.820,00 Domeniul public al comunei
Jucu, potrivit Hotărârii Consiliului
Local nr. 20/2011

82

Teren

Teren „La Bojanca” situat în
intravilanul localității Jucu de Sus,
în suprafață de 200 mp,
identificat în tarlaua 23 și parcela
816 și cu număr cadastral 65/2,
având următoarele vecinătăți: la
N — drum, la E — drum, la V —
teren sport — comuna Jucu și la
S — drum

2004

6.880,00 Domeniul public al comunei
Jucu, potrivit Hotărârii Consiliului
Local nr. 20/2011

83

1.2.1.

Clădire

Clădire cu destinația de locuință
situată în localitatea Jucu de Sus
la nr. 466, având regim de
înălțime: S+P, în suprafață
construită de 320 mp, compusă
din 7 camere și 8 dependințe,
construită pe fundație din beton,
cu zidărie din cărămidă și
acoperiș șarpantă cu învelitoare
din țiglă

2010

200.042,38 Domeniul public al comunei
Jucu, potrivit Hotărârii Consiliului
Local nr. 20/2011

84

1.2.1

Clădire

Clădire cu destinația de garaj
situată în localitatea Jucu de Sus
la nr. 466, având regim de
înălțime: P, în suprafață
construită de 153 mp, compusă
din 5 încăperi, construită pe
fundație din piatră, cu zidărie din
piatră și cărămidă

2010

50.000,00 Domeniul public al comunei
Jucu, potrivit Hotărârii Consiliului
Local nr. 20/2011

Teren

Teren aferent clădirii cu destinația
de locuință și clădirii cu destinația
de garaj, situat în localitatea Jucu
de Sus la nr. 466, în suprafață de
4.268 mp, identificat în tarlaua 23
și
parcela
813,
având
următoarele vecinătăți: la N —
teren sport — comuna Jucu, la
S — drum, la V — Congregația
Surorilor Maicii Domnului și la
E — teren sport — comuna Jucu

2010

224.070,00 Domeniul public al comunei
Jucu, potrivit Hotărârii Consiliului
Local nr. 20/2011
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind accesul autorităților publice române la programul informatic aferent instrumentelor Prüm
în scopul realizării schimbului automat de date privind înmatricularea vehiculelor
cu statele membre ale Uniunii Europene
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 115 alin. (1) lit. k) din Ordonanța Guvernului nr. 83/2001
privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și
serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 362/2002, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1 — Prezenta hotărâre stabilește autoritățile publice
române și modalitatea de acces a acestora la componenta Prüm
în scopul căutării automate a datelor privind înmatricularea
vehiculelor în bazele de date ale statelor membre ale Uniunii
Europene care utilizează componenta Prüm, precum și accesul
la datele din Registrul național de evidență a permiselor de
conducere și a vehiculelor înmatriculate, denumit în continuare
RNEPCVI, al punctelor naționale de contact ale statelor membre
care utilizează componenta Prüm, în conformitate cu prevederile
instrumentelor Prüm.
Art. 2. — În înțelesul prezentei hotărâri, termenii de mai jos
au următoarele semnificații:
a) EUCARIS — program informatic destinat realizării
schimbului de date privind permisele de conducere și
înmatriculare a vehiculelor în temeiul Tratatului referitor la
Sistemul European de Informații privind Vehiculele și Permisele
de Conducere (EUCARIS), semnat la Luxemburg la 29 iunie
2000;
b) componenta Prüm — aplicație EUCARIS destinată
realizării schimbului de date privind înmatricularea vehiculelor
în temeiul art. 12 din Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din
23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere,
în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității
transfrontaliere;
c) caz individual — existența unei investigații polițienești cu
privire la săvârșirea unei infracțiuni sau a unui dosar penal.
Art. 3. — (1) În calitate de punct național de contact în
domeniul schimbului de date privind vehiculele înmatriculate,
Direcția regim permise de conducere și înmatriculare a
vehiculelor din Ministerul Administrației și Internelor, denumită
în continuare DRPCIV, asigură consultarea de către punctele
naționale de contact ale celorlalte state membre ale Uniunii
Europene a datelor din RNEPCVI, prin componenta Prüm.
(2) DRPCIV poate solicita punctelor naționale de contact ale
celorlalte state membre informații cu privire la legalitatea
accesării RNEPCVI.
(3) DRPCIV este desemnată operator pentru componenta
Prüm și asigură accesul Poliției Române și Poliției de Frontieră
Române la această aplicație prin proceduri de interogare
automată de date.
Art. 4. — (1) Datele privind înmatricularea vehiculelor sunt
accesate în cazuri individuale pentru desfășurarea activităților
specifice de către autoritățile cu atribuții de prevenire, cercetare
și combatere a infracțiunilor sau pe timpul îndeplinirii activităților
de menținere ori asigurare a ordinii și siguranței publice.
(2) Poliția Română și Poliția de Frontieră Română
efectuează proceduri de interogare automată prin componenta
Prüm, utilizând un număr complet de identificare a vehiculului
sau un număr complet de înmatriculare.
(3) Datele privind înmatricularea vehiculelor care se pot
obține în urma procedurii de interogare automată sunt prevăzute
în cap. 3 din anexa la Decizia 2008/616/JAI a Consiliului din
23 iunie 2008 privind punerea în aplicare a Deciziei
2008/615/JAI privind intensificarea cooperării transfrontaliere,

în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității
transfrontaliere.
(4) Alte autorități ori instituții publice române cu atribuții în
domeniul prevenirii, cercetării, combaterii infracțiunilor sau al
menținerii ori asigurării ordinii și siguranței publice pot solicita, în
condițiile alin. (1), Poliției Române sau Poliției de Frontieră
Române să efectueze proceduri de interogare automată prin
componenta Prüm și să le comunice datele astfel obținute.
(5) Solicitările se transmit prin orice mijloace care lasă urmă
scrisă și cuprind mențiuni din care să rezulte îndeplinirea
condițiilor prevăzute la alin. (1), elementele necesare efectuării
procedurilor de interogare automată prin componenta Prüm
prevăzute la alin. (2) și termenul de răspuns stabilit potrivit
necesităților operative.
(6) Răspunsul se transmite în termenul stabilit în cuprinsul
solicitării, în format hârtie sau în format electronic, în funcție de
volumul informațiilor și posibilitățile tehnice de comunicații, prin
mijloace care asigură securitatea datelor cu caracter personal.
Art. 5. — (1) DRPCIV este responsabilă de funcționalitatea
componentei Prüm la nivel național, având următoarele atribuții
principale:
a) în calitate de intermediar pentru procedurile de interogare
automată de date efectuate de punctele naționale din celelalte
state membre ale Uniunii Europene:
(i) autorizează punctele naționale de contact ale celorlalte
state membre ale Uniunii Europene în scopul asigurării
accesului la RNEPCVI;
(ii) autorizează punctele naționale de contact ale celorlalte
state membre ale Uniunii Europene pentru prelucrarea
datelor cu caracter personal în alt scop decât cel
prevăzut la art. 12 alin. (1) din Decizia 2008/615/JAI a
Consiliului;
b) în calitate de intermediar pentru procedurile de interogare
automată de date efectuate de autoritățile publice române:
(i) asigură accesul la componenta Prüm pentru personalul
autorizat din cadrul Poliției Române și Poliției de
Frontieră Române;
(ii) întocmește și actualizează lista cu personalul autorizat
al autorităților publice române, pe care o pune la
dispoziția statelor membre și a Secretariatului General
al Consiliului Uniunii Europene;
(iii) solicită punctelor naționale de contact din statele
membre autorizarea prelucrării datelor cu caracter
personal de către autoritățile publice române în alt scop
decât cel prevăzut la art. 4 alin. (1);
c) în calitate de administrator al componentei Prüm la nivel
național:
(i) adoptă măsuri tehnice, operative și de procedură
pentru funcționalitatea componentei Prüm la nivel
național;
(ii) adoptă măsuri de securitate în legătură cu gestionarea
și funcționarea echipamentelor și programelor
informatice aferente componentei Prüm la nivel
național;
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(iii) asigură disponibilitatea efectuării de interogări
automate privind înmatricularea vehiculelor 24 de ore
din 24 și 7 zile din 7. În cazul unor probleme tehnice,
informează imediat punctele naționale de contact ale
celorlalte state membre ale Uniunii Europene și
autoritățile publice române și convine cu acestea
asupra unei modalități alternative temporare de
efectuare a schimbului de date;
(iv) elaborează statistici privind rezultatele schimbului
automat de date în vederea informării Secretariatului
General al Consiliului Uniunii Europene;
d) pentru respectarea dispozițiilor legale în vigoare în
domeniul protecției datelor cu caracter personal:
(i) asigură prelucrarea datelor cu caracter personal care
fac obiectul schimbului de date reglementat de
prezenta hotărâre, în conformitate cu dispozițiile legale
în vigoare;
(ii) ține evidența prelucrărilor de date efectuate în calitate
de punct național de contact;
(iii) la cererea autorităților competente în domeniul
protecției datelor cu caracter personal, comunică
prelucrările efectuate;
(iv) la cererea punctelor naționale de contact ale celorlalte
state membre ale Uniunii Europene, transmite
informații referitoare la prelucrarea datelor cu caracter
personal, precum și cu privire la rezultatele obținute;
(v) solicită punctelor naționale de contact ale celorlalte
state membre ale Uniunii Europene transmiterea de
informații referitoare la prelucrarea datelor cu caracter
personal, precum și cu privire la rezultatele obținute.
Art. 6. — (1) Prelucrarea datelor cu caracter personal ca
urmare a utilizării componentei Prüm se face cu respectarea
dispozițiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera
circulație a acestor date, cu modificările și completările
ulterioare, și ale Legii nr. 238/2009 privind reglementarea
prelucrării datelor cu caracter personal de către
structurile/unitățile Ministerului Administrației și Internelor în
activitățile de prevenire, cercetare și combatere a infracțiunilor,
precum și de menținere și asigurare a ordinii publice.
(2) Datele cu caracter personal obținute potrivit art. 4 sunt
utilizate numai în cazul individual pentru care au fost solicitate și
numai de către autoritățile și instituțiile publice române cu
atribuții în soluționarea acestuia. Aceste date pot fi furnizate și
altor autorități sau instituții publice române numai după obținerea
acordului statului membru de proveniență și numai pentru
îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege pentru autoritatea ori
instituția publică respectivă.
(3) În cazul în care se constantă că datele obținute potrivit
art. 4 sunt incorecte sau neactualizate, autoritățile sau instituțiile

publice române care le-au primit informează, prin DRPCIV,
punctul de contact al statului membru de proveniență.
(4) Datele cu caracter personal obținute potrivit art. 4 se șterg
dacă nu mai sunt necesare pentru realizarea scopului în care
au fost solicitate. Autoritățile sau instituțiile publice române care
au obținut date cu caracter personal potrivit art. 4 verifică
periodic, la fiecare 3 ani, dacă datele mai sunt necesare pentru
realizarea scopului în care au fost solicitate.
(5) Înregistrările aferente evidenței prelucrărilor de date cu
caracter personal, efectuate în calitate de punct național de
contact de către DRPCIV, atât pentru datele primite, cât și pentru
datele transmise, conțin data, ora exactă, motivul prelucrării,
datele furnizate sau primite, datele de identificare ale autorității
ori instituției care a efectuat prelucrarea, precum și codul de
identificare a utilizatorului care a efectuat prelucrarea. Aceste
înregistrări pot fi utilizate numai în scopul verificării legalității
prelucrării sau pentru asigurarea securității datelor cu caracter
personal.
(6) Legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal ca
urmare a utilizării componentei Prüm se supune controlului
Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal.
(7) În cazul în care, în exercitarea dreptului de acces
prevăzut de Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările
ulterioare, sunt formulate cereri care vizează prelucrările
efectuate potrivit art. 4 alin. (4)—(6), autoritatea sau instituția
publică ce a solicitat efectuarea procedurii de interogare
automată prin componenta Prüm transmite, la solicitarea unității
de poliție ori poliție de frontieră care a efectuat interogarea sau
la solicitarea DRPCIV, în termen de 5 zile lucrătoare, un răspuns
scris în care se menționează, după caz, faptul că:
a) persoana vizată poate fi informată cu privire la prelucrare,
indicându-se scopul în care a fost efectuată prelucrarea;
b) persoana vizată nu poate fi informată cu privire la
prelucrare, indicându-se temeiul legal.
(8) Autoritățile sau instituțiile publice care au primit date cu
caracter personal ca urmare a prelucrărilor efectuate potrivit
art. 4 alin. (4)—(6) informează de îndată unitatea de poliție sau
poliție de frontieră care le-a furnizat datele respective, precum și
DRPCIV în legătură cu:
a) orice solicitare de dezvăluire a datelor cu caracter
personal primite adresată de o autoritate publică, cu excepția
cazului în care, potrivit legii, se interzice informarea;
b) orice dezvăluire accidentală sau neautorizată a datelor cu
caracter personal primite;
c) orice incident tehnic de securitate care este de natură a
conduce la dezvăluirea datelor cu caracter personal primite;
d) orice solicitare primită direct de la persoanele vizate,
referitoare la datele cu caracter personal primite.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
p. Ministrul administrației și internelor,
Gheorghe Emacu,
secretar de stat
Președintele Autorității Naționale
de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,
Georgeta Basarabescu
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu

București, 29 iunie 2011.
Nr. 669.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR

ORDIN
privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare
și pentru Siguranța Alimentelor nr. 39/2010 pentru aprobarea cerințelor tehnice care trebuie
îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a bovinelor, suinelor, ovinelor și caprinelor,
precum și pentru stabilirea condițiilor de aprobare a acestora pe teritoriul României
Văzând Referatul de aprobare nr. 2.139 din 27 mai 2011, întocmit de Direcția generală sanitară veterinară și pentru
siguranța lanțului alimentar din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,
având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitarveterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și
completările ulterioare,
în temeiul art. 3 alin. (3) și al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea și funcționarea
Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și
completările ulterioare,
președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor emite următorul ordin:
Art. I. — Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare
Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 39/2010 pentru
aprobarea cerințelor tehnice care trebuie îndeplinite de
mijloacele oficiale de identificare a bovinelor, suinelor, ovinelor
și caprinelor, precum și pentru stabilirea condițiilor de aprobare
a acestora pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 285 din 30 aprilie 2010, cu modificările și
completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. În anexa nr. 2, punctul 18 va avea următorul cuprins:
„18. Anularea Certificatului de aprobare a mijlocului de
identificare prevăzută la pct. 16 și 17 se realizează prin
documentul de anulare prevăzut în anexa nr. 11 la ordin, emis
de către Direcția generală sanitară veterinară și pentru siguranța
lanțului alimentar din cadrul Autorității Naționale Sanitare
Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, în baza notei de

constatare și a procesului-verbal de constatare și sancționare a
contravențiilor la normele sanitare veterinare și pentru siguranța
alimentelor întocmite în urma controalelor de către medicii
veterinari oficiali din cadrul direcției sanitar-veterinare și pentru
siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului
București.”
2. Anexa nr. 4 se înlocuiește cu anexa nr. 1, care face
parte integrantă din prezentul ordin.
3. Anexa nr. 6 se înlocuiește cu anexa nr. 2, care face
parte integrantă din prezentul ordin.
4. Anexa nr. 11 se înlocuiește cu anexa nr. 3, care face
parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.

Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,
Radu Roatiș Chețan

București, 29 iunie 2011.
Nr. 29.
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ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 39/2010)

C E R T I F I C AT D E A P R O B A R E

a mijlocului oficial de identificare utilizat pe teritoriul României
Nr. ........ din .....................
1. Denumirea societății care solicită aprobarea mijloacelor oficiale de identificare ce se vor utiliza
pe teritoriul României: ...........................................................................................................................

2. Sediul social (adresa completă): ............................................................................................
2.1. Înmatriculată la registrul comerțului cu nr.
2.2. Cod fiscal
.....
2.3. Telefon/Fax
......
..

.

3. Reprezentantul legal:
3.1. Numele .....................................
3.2. Prenumele ................................
3.3. CNP ..........................................
3.4. BI/CI seria .............. nr. .............................

4. Modelul mijlocului de identificare aprobat și specia destinată: ......................................................
....................................................................................................................................................................

Directorul general
al Direcției generale sanitare veterinare
și pentru siguranța lanțului alimentar,
...................................................

Directorul Direcției juridice,
litigii și resurse umane,
.

(numele și prenumele în clar)

(semnătura și ștampila)

(semnătura și ștampila)

(numele și prenumele în clar)
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ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. 6 la Ordinul nr. 39/2010)

DOCUMENTUL DE ALOCARE

a codurilor de identificare pentru imprimarea mijloacelor oficiale de identificare
Nr. ........

din

......................

1. Denumirea furnizorului primar: ............................................................................................................
2. Sediul social (adresa completă): .......................................................................................................
2.1. Înmatriculată la registrul comerțului cu nr. ..........
2.2. Cod fiscal ...............
2.3. Telefon/Fax ...............

3. Reprezentantul legal
3.1. Numele ...................................................
3.2. Prenumele ...........................................
3.3. CNP ....................................................
3.4. BI/CI seria ....... nr. ..................

4. Cantitatea de crotalii și specia pentru care se alocă seriile de numere:
4.1. Bovine .............................. , de la seria ............................. la seria .............................
4.2. Ovine ............................... , de la seria ............................. la seria .............................
4.3. Caprine ............................, de la seria ............................. la seria .............................
4.4. Suine ............................... , de la seria ............................. la seria .............................

5. Gestiunea mijloacelor de identificare oficiale
se va face la adresa www.identificare.ro, utilizând ID-ul ......................

și parola

.....................

Directorul general
al Direcției generale sanitare veterinare
și pentru siguranța lanțului alimentar,
...................................................

Directorul Direcției juridice,
litigii și resurse umane,
.

(numele și prenumele în clar)

(semnătura și ștampila)

(semnătura și ștampila)

(numele și prenumele în clar)
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ANEXA Nr. 3
(Anexa nr. 11 la Ordinul nr. 39/2010)

DOCUMENT DE ANULARE

Nr. .............. din ........................
Văzând Nota de constatare nr. ..... și procesul-verbal de contravenție nr. ..... , întocmite în urma
controalelor de către medicii veterinari oficiali din cadrul Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța
Alimentelor .............................................................,
având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitarveterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004,
cu modificările și completările ulterioare,
ținând cont de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea și
înregistrarea suinelor, ovinelor și caprinelor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte
normative,
luând în considerație prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea și
funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din
subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul pct. 16—20 din anexa nr. 2 la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare
și pentru Siguranța Alimentelor nr. 39/2010 pentru aprobarea cerințelor tehnice care trebuie îndeplinite de
mijloacele oficiale de identificare a bovinelor, suinelor, ovinelor și caprinelor, precum și pentru stabilirea
condițiilor de aprobare a acestora pe teritoriul României,
Certificatul de aprobare a mijloacelor oficiale de identificare nr. ....... din ...... se anulează.
Nerespectarea prezentei măsuri se sancționează potrivit legii.

Directorul general
al Direcției generale sanitare veterinare
și pentru siguranța lanțului alimentar,
...................................................

Directorul Direcției juridice,
litigii și resurse umane,
.

(numele și prenumele în clar)

(semnătura și ștampila)

(semnătura și ștampila)

(numele și prenumele în clar)
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GUVERNUL ROMÂNIEI
AGENȚIA NAȚIONALĂ ANTI-DOPING

ORDIN
pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de apel
Având în vedere prevederile art. 12 alin. (2) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport,
republicată, și ale art. 14 alin. (4) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale Anti-Doping, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice și a Regulamentului de organizare și funcționare
ale Agenției Naționale Anti-Doping, republicată, cu modificările ulterioare,
în temeiul art. 11 din Legea nr. 227/2006, republicată,
președintele Agenției Naționale Anti-Doping emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se aprobă Regulamentul de organizare și
funcționare a Comisiei de apel, prevăzut în anexa care face
parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 3. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin,
Ordinul președintelui Agenției Naționale Anti-Doping pentru

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a
Comisiei de apel nr. 69/2011, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 185 din 16 martie 2011, se abrogă.
Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale Anti-Doping,
Graziela Elena Vâjială
București, 23 iunie 2011.
Nr. 112.
ANEXĂ

REGULAMENT
de organizare și funcționare a Comisiei de apel
CAPITOLUL I
Cadru legislativ
Art. 1. — Agenția Națională Anti-Doping, denumită în
continuare Agenția, organizează procedura de soluționare a
contestațiilor formulate împotriva deciziilor prevăzute la art. 58
din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea
dopajului în sport, republicată, denumită în continuare Lege, în
conformitate cu dispozițiile art. 60 și 63 din aceeași lege.
Art. 2. — Procedura soluționării contestațiilor se desfășoară
în fața Comisiei de apel, denumită în continuare Comisia, care
se constituie în temeiul art. 12 din Lege.
CAPITOLUL II
Organizare
Art. 3. — (1) Comisia este formată din 7 membri,
reprezentanți ai autorităților guvernamentale și ai organizațiilor
neguvernamentale, desemnați de către acestea, după cum
urmează:
a) 2 reprezentanți ai Secretariatului General al Guvernului;
b) un reprezentant al Ministerului Justiției;
c) un reprezentant al Autorității Naționale pentru Sport și
Tineret;
d) 2 reprezentanți ai Comitetului Olimpic și Sportiv Român;
e) un reprezentant al Facultății de Drept din cadrul
Universității din București.
(2) Membrii Comisiei sunt numiți prin ordin al președintelui
Agenției.
Art. 4. — (1) Durata mandatului membrilor Comisiei este de
2 ani, cu posibilitatea reînnoirii acestuia, la solicitarea Agenției.
(2) Cu 30 de zile înainte de data încheierii mandatului,
Agenția va declanșa procedura de numire a noilor membri.
Art. 5. — Membrii Comisiei trebuie să îndeplinească
cumulativ următoarele condiții:
a) să fie cetățeni români cu domiciliul în România;
b) să aibă capacitate deplină de exercițiu;

c) să aibă o bună reputație și pregătire profesională;
d) să nu fi suferit condamnări;
e) să aibă studii superioare juridice cu durată stabilită de
lege, atestate în condițiile legii.
Art. 6. — (1) Mandatul membrilor Comisiei încetează înainte
de termen în următoarele situații:
a) prin renunțarea la calitatea de membru;
b) ca urmare a transferului în cadrul altei autorități/organizații;
c) prin revocare de către autoritățile/organizațiile care i-au
desemnat;
d) ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor ce le revin, stabilite
prin lege și prin prezentul regulament;
e) prin efectul prevederilor art. 9 alin. (5);
f) prin deces.
(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) se numește un nou
reprezentant, al cărui mandat durează până la expirarea
mandatului celui în locul căruia a fost numit.
Art. 7. — (1) Pentru asigurarea condițiilor organizatorice
necesare desfășurării activității Comisiei, activitatea de
secretariat este asigurată de către un angajat al Agenției anume
desemnat prin ordin al președintelui Agenției.
(2) Secretarul Comisiei nu are calitatea de membru și nu are
drept de vot.
CAPITOLUL III
Funcționare
Art. 8. — Ședințele Comisiei se desfășoară la sediul Agenției
și nu sunt publice.
Art. 9. — (1) Comisia este legal întrunită în prezența a cel
puțin 5 membri, iar deciziile se adoptă cu votul majorității
membrilor Comisiei prezenți.
(2) În situația în care nu este întrunit cvorumul necesar
prevăzut la alin. (1), ședința se amână pentru cel mult 7 zile
calendaristice.
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(3) Decizia adoptată este obligatorie. În situația în care sunt
opinii separate, acestea vor fi menționate în procesul-verbal al
ședinței, ca anexă la decizie.
(4) Membrii Comisiei își exercită mandatul potrivit legii. Ei
răspund pentru activitatea lor în mod solidar, cu excepția celor
absenți și a celor care au votat împotriva unei decizii și au
consemnat opinia separată în procesul-verbal.
(5) Mandatul unui membru al Comisiei încetează înainte de
termen în cazul în care acesta absentează nemotivat la mai mult
de 3 ședințe consecutive la care este convocat potrivit
prevederilor prezentului regulament.
Art. 10. — Convocarea membrilor Comisiei se face prin poștă
electronică, cu confirmare de primire la secretariatul Comisiei.
Confirmarea de primire poate fi făcută și telefonic. Prin grija
secretariatului, se va transmite fiecărui membru invitația de
participare.
Art. 11. — Pentru fiecare apel înregistrat conducerea
ședințelor va fi încredințată unui președinte, numit în continuare
președinte de caz, ales cu votul majorității membrilor prezenți
înaintea primei ședințe stabilite pentru respectivul apel. În cazul
în care la una dintre ședințe președintele de caz nu va fi prezent,
conducerea ședinței va fi asigurată de către un alt membru, ales
cu majoritatea voturilor membrilor prezenți.
Art. 12. — Președintele de caz are următoarele atribuții
principale în legătură cu respectivul caz:
a) verifică existența cvorumului necesar pentru luarea
deciziilor, la deschiderea ședinței;
b) conduce ședința;
c) coordonează activitatea Comisiei și a secretariatului
acesteia;
d) reprezintă Comisia în fața altor autorități ori instituții
publice, precum și în fața oricărei persoane fizice sau juridice.
Art. 13. — (1) Pentru fiecare apel soluționat de Comisie se
întocmește un proces-verbal care se consemnează în registrul
de procese-verbale. Fiecare proces-verbal se semnează de
către membrii prezenți la ședință, de către contestator sau
intimat ori de reprezentanții acestora, precum și de secretar.
Dacă părțile sunt asistate de avocați, procesul-verbal va fi
semnat și de aceștia. Registrul de procese-verbale se păstrează
la secretarul Comisiei.
(2) Refuzul semnării procesului-verbal de către contestator
se consemnează în procesul-verbal al ședinței și se atestă prin
semnătura membrilor prezenți.
Art. 14. — (1) Activitatea de secretariat a Comisiei este
asigurată de secretarul acesteia.
(2) Secretarul Comisiei are următoarele atribuții principale:
a) înregistrarea apelului;
b) preluarea dosarului de la Comisia de audiere a sportivilor
și a personalului asistent al sportivilor care au încălcat
reglementările anti-doping, numită în continuare Comisia de
audiere;
c) convocarea membrilor Comisiei, a contestatorului, a
reprezentantului Comisiei de audiere, a Comisiei de acordare a
scutirilor pentru uz terapeutic sau a Agenției, după caz, precum
și, dacă este cazul, a persoanelor care urmează să fie audiate;
d) punerea la dispoziția membrilor Comisiei a documentației
aferente apelului (pe suport hârtie sau electronic, după caz);
e) redactarea procesului-verbal de ședință și a deciziei
pronunțate;
f) comunicarea deciziei contestatorului, clubului la care
acesta este legitimat, intimatului, Agenției, federației sportive
naționale de specialitate, Ministerului Educației, Cercetării,
Tineretului și Sportului, Comitetului Olimpic și Sportiv Român,
federației internaționale de specialitate, precum și Agenției
Mondiale Anti-Doping, după caz;
g) păstrarea și arhivarea documentelor în conformitate cu
prevederile art. 13;

h) îndeplinirea oricăror alte sarcini stabilite în cadrul
ședințelor și dispuse de președintele de caz sau în absența
acestuia de înlocuitorul său.
Art. 15. — Pentru îndeplinirea atribuțiilor legale, Comisia
pronunță decizii, sub semnătura președintelui de caz, cu
respectarea dispozițiilor prezentului regulament.
CAPITOLUL IV
Atribuțiile Comisiei
Art. 16. — Comisia are următoarele atribuții principale:
a) cercetează aspectele în legătură cu care a fost sesizată;
b) analizează cauza pe fond;
c) dispune menținerea, modificarea sau anularea deciziilor
Comisiei de audiere, ale Comisiei de acordare a scutirilor pentru
uz terapeutic ori ale Agenției, după caz;
d) dispune orice măsură necesară pentru justa soluționare a
cauzei pentru care a fost sesizată.
CAPITOLUL V
Confidențialitatea informațiilor
Art. 17. — (1) Membrii Comisiei au obligația de a păstra
confidențialitatea cu privire la activitatea legată de caz, precum
și la orice informație la care au acces în cursul procedurii de
stabilire a gradului de vinovăție și/sau a sancțiunilor.
(2)
Membrii
Comisiei
semnează
declarații
de
confidențialitate.
(3) Membrii Comisiei au obligația de a se abține de la
participarea la soluționarea unui apel în situația unui conflict de
interese și de a-i informa corespunzător în acest sens pe ceilalți
membri ai Comisiei.
(4) Prin conflict de interese, în sensul alin. (3), se înțelege
situația sau împrejurarea în care interesul personal, direct ori
indirect, al unui membru al Comisiei în exercitarea activității sale
în această calitate afectează sau ar putea afecta independența
și imparțialitatea sa în soluționarea unui apel.
CAPITOLUL VI
Procedura de soluționare a apelurilor
Art. 18. — (1) Procedura de soluționare a apelurilor se
desfășoară într-un interval de 45 de zile calendaristice, calculat
de la data stabilită pentru prima ședință, cu respectarea
următoarelor principii:
a) dreptul la o audiere echitabilă și imparțială;
b) dreptul persoanei de a fi reprezentată pe cheltuiala sa;
c) dreptul la o decizie în formă scrisă, motivată, datată,
redactată și comunicată.
(2) În cazul în care administrarea de probe o impune,
termenul prevăzut la alin. (1) va putea fi prelungit cu cel mult
30 de zile.
Art. 19. — (1) Comisia este competentă să soluționeze
apelurile declarate împotriva:
a) deciziilor Comisiei de audiere, referitoare la încălcarea
dispozițiilor art. 2 din Lege;
b) deciziilor Comisiei de audiere, luate în conformitate cu
prevederile art. 44 alin. (5) din Lege;
c) deciziilor pronunțate de Comisia de audiere, date cu
încălcarea competenței materiale a acesteia;
d) deciziilor Agenției de a nu prezenta un rezultat pozitiv sau
un rezultat atipic ca pe o încălcare a reglementărilor anti-doping,
conform art. 28 alin. (4) și (7) din Lege;
e) deciziilor de a nu acționa în cazul unei încălcări a
reglementărilor anti-doping după o investigație, conform art. 29
din Lege;
f) deciziilor de suspendare provizorie dispusă conform art. 31
din Lege;
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g) deciziilor Agenției privind acordarea sau neacordarea
scutirilor pentru uz terapeutic.
(2) Deciziile contestate își păstrează efectele pe durata
desfășurării procedurii de soluționare a apelului, cu excepția
situației în care Comisia decide, motivat, suspendarea efectelor
acestora.
Art. 20. — (1) Sesizarea Comisiei se face prin depunerea și
înregistrarea apelului la secretariatul Agenției.
(2) Agenția va transmite de îndată apelul secretariatului
Comisiei, care va verifica dacă acesta îndeplinește cerințele
prevăzute la art. 21. În cazul neconformității apelului,
secretariatul Comisiei va transmite constatările sale în scris
contestatorului și îi va pune în vedere să își completeze sau să
își modifice apelul în termen de 5 zile calendaristice de la data
comunicării, sub sancțiunea clasării acestuia.
Art. 21. — (1) Apelul va cuprinde în mod obligatoriu:
a) numele, prenumele, domiciliul sau reședința, precum și
calitatea contestatorului, iar pentru persoanele juridice,
denumirea și sediul lor. Se vor menționa totodată numărul
certificatului de identitate sportivă, dacă este cazul, numărul de
telefon, de fax, adresa de e-mail;
b) dacă este cazul, numele și calitatea celui care reprezintă
partea în litigiu;
c) decizia apelată;
d) obiectul apelului;
e) motivele apelului;
f) arătarea dovezilor pe care se întemeiază apelul;
g) precizarea numelui și domiciliului martorilor, în cazul în
care se solicită proba testimonială;
h) data și semnătura contestatorului.
(2) Lipsa mențiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a), c), d), e) și
h) atrage clasarea apelului. Celelalte mențiuni pot fi complinite
cel târziu la prima ședință.
Art. 22. — (1) La primirea apelului, respectiv după
completarea sau modificarea acestuia în condițiile prevăzute la
art. 20 alin. (2), secretarul Comisiei informează membrii
acesteia, care stabilesc de comun acord data primei ședințe, în
vederea soluționării apelului.
(2) Termenul stabilit pentru întrunirea membrilor Comisiei nu
poate fi mai mare de 7 zile calendaristice de la data depunerii
apelului, cu respectarea prevederilor art. 21.
(3) Secretarul convoacă membrii Comisiei, părțile și
reprezentantul Comisiei de audiere, al Comisiei de acordare a
scutirilor pentru uz terapeutic sau al Agenției, după caz, pentru
data, ora și locul stabilite. Totodată, vor fi convocate și
persoanele desemnate ca martori, dacă este cazul.
(4) Punctul de vedere al intimatului va fi prezentat în scris și
susținut personal sau prin reprezentant în fața Comisiei și va fi
menționat în decizia finală a Comisiei.
(5) Comunicarea datei stabilite pentru soluționarea apelului
se face în scris, cu confirmare de primire. Dovezile de
comunicare se depun la dosar.
Art. 23. — (1) Dacă contestatorul, până la data stabilită
pentru soluționarea apelului, renunță în scris la soluționarea
acestuia, Comisia se va întruni la data stabilită pentru a lua act
de renunțare.
(2) Dacă contestatorul renunță la apel în cadrul dezbaterilor,
acesta are obligația de a da o declarație scrisă în acest sens.
(3) Renunțarea se consemnează în procesul-verbal de
ședință și se atașează acestuia, apelul urmând a fi clasat.
(4) Clasarea apelului se dispune prin încheiere.
Art. 24. — (1) Procedura de soluționare a apelului se
desfășoară în prezența părților.
(2) Dacă una dintre părți, deși convocată conform
prevederilor art. 22 alin (5), nu se prezintă la ședința Comisiei la
două termene consecutive, la cel de-al doilea termen Comisia
poate proceda la deliberare în absența acesteia.
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(3) În cazul în care Comisia apreciază ca fiind necesară
prezența la dezbateri a părții lipsă, aceasta poate stabili un nou
termen, cu notificarea părții în cauză. Termenul nu poate fi mai
mare de 7 zile calendaristice.
(4) La cererea motivată și însoțită de acte doveditoare,
depusă de una dintre părți cu cel puțin 5 zile calendaristice
înainte de data întrunirii Comisiei, aceasta va putea acorda un
nou termen care nu va depăși 10 zile calendaristice.
Art. 25. — (1) După deschiderea ședinței, dacă cerințele de
cvorum sunt îndeplinite, președintele de caz verifică dacă apelul
a fost formulat în termen. Depășirea termenului legal atrage
respingerea apelului ca tardiv introdus.
(2) În cazul în care apelul a fost formulat în termen,
președintele de caz acordă cuvântul părților. Va putea fi
încuviințată administrarea de probe, dacă acestea sunt
concludente, pertinente și utile cauzei.
(3) Membrii Comisiei pot pune întrebări părților și martorilor.
Art. 26. — Comisia verifică motivele apelului și temeinicia
deciziei contestate pe baza înscrisurilor aflate la dosarul cauzei,
precum și a probelor noi administrate în cadrul procedurii
apelului.
Art. 27. — (1) Comisia se pronunță în ședință secretă, prin
decizie scrisă și motivată, cu respectarea dispozițiilor art. 9 alin. (1)
și (3), sau, după caz, prin încheiere.
(2) În cazul în care complexitatea cazului o impune, Comisia
poate amâna pronunțarea o singură dată, cu respectarea
prevederilor art. 18.
(3) Decizia Comisiei este obligatorie.
Art. 28. — Soluționând apelul, Comisia poate decide:
a) respingerea apelului și menținerea deciziei contestate,
dacă apelul a fost tardiv formulat ori dacă este nefondat;
b) admiterea apelului, cu modificarea sau desființarea
deciziei contestate.
Art. 29. — Decizia Comisiei trebuie să conțină următoarele
elemente, sub sancțiunea nulității:
a) data, ora și locul ședinței Comisiei;
b) obiectul apelului;
c) decizia contestată;
d) numele și prenumele părților, cu arătarea calității lor și cu
indicarea prezenței acestora la ședința în care s-a pronunțat
Comisia;
e) susținerile părților;
f) temeiurile de fapt și de drept care au dus, după caz, la
admiterea sau respingerea apelului;
g) decizia luată de Comisie;
h) termenul de exercitare a căii de atac și instanța
competentă;
i) data și numărul deciziei;
j) semnătura președintelui de caz.
Art. 30. — (1) Decizia se comunică părților în cel mult 14 zile
lucrătoare de la data pronunțării ei. Termenul de comunicare nu
este cuprins în durata prevăzută la art. 18.
(2) Comunicarea deciziei se face cu confirmare de primire.
(3) Decizia poate fi înmânată și personal contestatorului ori
reprezentantului acestuia, sub semnătura certificată de
secretarul Comisiei, cu precizarea datei înmânării.
(4) Dovezile de comunicare se depun la dosarul cauzei.
Art. 31. — (1) Aspectele dezbătute în cadrul ședinței
Comisiei sunt consemnate în procesul-verbal de ședință,
semnat de toți membrii acesteia, de către părți sau
reprezentanții acestora și de către secretar.
(2) Procesul-verbal de ședință va cuprinde:
a) componența nominală a Comisiei, locul și data întrunirii
acesteia;
b) locul și data pronunțării deciziei;
c) numele părților, domiciliul sau reședința lor ori, după caz,
denumirea și sediul, precum și numele reprezentanților părților

30

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 467/4.VII.2011

și ale celorlalte persoane care au participat la procedura în fața
Comisiei;
d) susținerile părților și declarațiile martorilor audiați;
e) opinia separată a membrilor care au votat împotrivă, dacă
este cazul, cu indicarea considerentelor pe care aceasta se
întemeiază;
f) semnăturile membrilor prezenți.
(3) La cererea contestatorului, acestuia i se comunică o
copie de pe procesul-verbal de ședință.

Art. 32. — Decizia Comisiei poate fi contestată la Curtea de
Arbitraj Sportiv de la Lausanne, în termen de 21 de zile
calendaristice de la comunicare.
CAPITOLUL VII
Dispoziții finale
Art. 33. — Prevederile prezentului regulament se
completează de drept cu dispozițiile actelor normative incidente
în vigoare.

MINISTERUL SANĂTĂȚII

ORDIN
pentru modificarea Normelor de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea
postului de manager general, persoană fizică, din serviciile de ambulanță județene și al
municipiului București, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 937/2007
Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale resurse umane și certificare nr. Cs.A. 7.597 din 1 iulie 2011,
având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările
ulterioare,
în temeiul dispozițiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul sănătății emite următorul ordin:
Art. I. — Normele de organizare și desfășurare a concursului
pentru ocuparea postului de manager general, persoană fizică,
din serviciile de ambulanță județene și al municipiului București,
aprobate prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 937/2007,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 376 din
4 iunie 2007, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
„Art. 1. — (1) Prezentele norme reglementează selecționarea
managerului general, persoană fizică, care conduce un serviciu
de ambulanță județean sau al municipiului București din rețeaua
Ministerului Sănătății.
(2) Concursul de selecție a managerului general al serviciului
de ambulanță județean sau al municipiului București se
organizează la nivel central, în municipiul București, de către o
comisie centrală de concurs numită prin ordin al ministrului
sănătății.”
2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
„Art. 3. — (1) Numirea în postul de manager general al
serviciului de ambulanță județean sau al municipiului București
se face prin act administrativ al direcției de sănătate publică
județene sau a municipiului București.
(2) Managerul general încadrat în condițiile alin. (1) încheie
contract de management cu direcția de sănătate publică
județeană sau a municipiului București pe o perioadă de
maximum 3 ani. Contractul de management poate fi prelungit în
condițiile legii sau poate înceta înainte de termen, în urma
evaluării anuale efectuate pe baza indicatorilor de performanță
stabiliți prin ordin al ministrului sănătății.”
3. La articolul 4, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
„(3) Bibliografia pentru concurs și temele-cadru pentru
proiectul de management sunt stabilite de Comisia consultativă
de specialitate medicină de urgență și dezastre din Ministerul
Sănătății, respectiv de Școala Națională de Sănătate Publică,
Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București, la
solicitarea Ministerului Sănătății. După ce sunt avizate de
ministrul sănătății, temele-cadru și bibliografia sunt publicate, cu
cel puțin 30 de zile înainte de data începerii concursului, pe
site-ul Ministerului Sănătății, www.ms.ro”

4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
„Art. 5. — (1) Comisia centrală de concurs are următoarea
componență:
a) președinte:
— un cadru didactic (profesor, conferențiar sau șef de lucrări)
din disciplina medicină de urgență/urgențe medicale din cadrul
universităților de medicină și farmacie, desemnat prin tragere la
sorți dintre reprezentanții din cadrul celor două subcomisii;
b) două subcomisii având în componență:
— un reprezentant al Ministerului Sănătății;
— un cadru didactic (profesor, conferențiar sau șef de lucrări)
din disciplina medicină de urgență/urgențe medicale din cadrul
universităților de medicină și farmacie;
— un cadru didactic cu funcție de predare la specialitatea
management/sănătate publică și management sanitar sau
medic primar în specialitatea sănătate publică și management
sanitar cu titlul de doctor în științe medicale;
— un cadru didactic cu funcție de predare la specialitatea
psihologie din cadrul Facultății de Psihologie și Științele
Educației a Universității București.
Fiecare subcomisie va avea ca responsabil, care va
coordona activitatea, pe cadrul didactic (profesor, conferențiar
sau șef de lucrări) din disciplina medicină de urgență/urgențe
medicale din cadrul universităților de medicină și farmacie;
c) secretariat: 2—4 persoane din cadrul Ministerului Sănătății
sau al Școlii Naționale de Sănătate Publică, Management și
Perfecționare în Domeniul Sanitar București;
d) un observator desemnat de Federația Națională Sindicală
«Ambulanța» din România.
(2) Comisia de soluționare a contestațiilor și de arbitraj are
următoarea componență:
a) președinte:
— un secretar de stat sau subsecretar de stat din Ministerul
Sănătății;
b) membri:
— un reprezentant al Ministerului Sănătății — Direcția
juridică și contencios;
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— un cadru didactic (profesor, conferențiar sau șef de lucrări)
din disciplina medicină de urgență/urgențe medicale din cadrul
universităților de medicină și farmacie;
— un cadru didactic cu funcție de predare la specialitatea
management/sănătate publică și management sanitar sau
medic primar în specialitatea sănătate publică și management
sanitar cu titlul de doctor în științe medicale;
c) secretariat: 1—2 persoane din cadrul Ministerului
Sănătății;
d) un observator desemnat de Federația Națională Sindicală
«Ambulanța» din România.
(3) După constituire, până la finalizarea concursului de
selecție și soluționarea contestațiilor, comisia centrală de
concurs își desfășoară activitatea în încăperi destinate special,
dotate cu mijloace birotice și de securitate a informațiilor,
asigurate de Școala Națională de Sănătate Publică,
Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București.”
5. La articolul 7, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Președintele comisiei centrale de concurs stabilește:
a) componența nominală a comisiei centrale de concurs și o
supune aprobării ministrului sănătății;
b) atribuțiile membrilor comisiei centrale de concurs și ale
responsabililor de subcomisii, astfel încât să se asigure
răspunderea personală a fiecăruia;
c) componența nominală a comisiei de soluționare a
contestațiilor și arbitraj, pe care o supune aprobării ministrului
sănătății;
d) atribuțiile membrilor comisiei de soluționare a contestațiilor
și arbitraj, astfel încât să se asigure răspunderea personală a
fiecăruia.”
6. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
„Art. 8. — Atribuțiile comisiei centrale de concurs sunt:
a) elaborarea de variante de întrebări pentru testul de
verificare a cunoștințelor;
b) preluarea și studierea dosarelor de înscriere ale
candidaților;
c) luarea în evidență a candidaților al căror dosar a fost
declarat «Admis»;
d) instruirea candidaților înainte de începerea probelor de
evaluare privind regulile ce trebuie respectate pe timpul
desfășurării concursului;
e) organizarea și desfășurarea probelor de evaluare;
f) elaborarea documentelor necesare pentru derularea
operativă a probelor de evaluare și pentru finalizarea
concursului;
g) înaintarea contestațiilor depuse la secretariatul comisiei
centrale de concurs la comisia de soluționare a contestațiilor.”
7. Articolul 9 va avea următorul cuprins:
„Art. 9. — (1) Atribuțiile comisiei de soluționare a
contestațiilor și arbitraj sunt:
a) pregătirea comisiei;
b) înregistrarea contestațiilor primite de la comisia centrală
de concurs;
c) repartizarea sarcinilor ce revin fiecărui membru al comisiei;
d) comunicarea deciziei de soluționare a contestațiilor.
(2) Comisia soluționează contestațiile cu privire la
respingerea dosarelor, la rezultatul testului-grilă și la rezultatul
final al concursului. Lucrările care sunt evaluate de cele două
subcomisii cu o diferență mai mare de 1,5 puncte sunt
reevaluate de comisia de soluționare a contestațiilor și arbitraj.
Deciziile comisiei de soluționare a contestațiilor sunt definitive.”
8. La articolul 12, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
„(4) Candidații au dreptul să conteste rezultatul studierii
dosarelor, în termen de 24 de ore de la data afișării. Contestațiile
se rezolvă de comisia de soluționare a contestațiilor și arbitraj,
în termen de 24 de ore de la data expirării termenului de
depunere a acestora.”
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9. Articolul 13 va avea următorul cuprins:
„Art. 13. — (1) Testul-grilă de verificare a cunoștințelor se
elaborează de comisia centrală de concurs.
(2) Testul-grilă are caracter eliminatoriu și se desfășoară pe
durata a două ore.
(3) Testul-grilă conține 80 de întrebări din bibliografia stabilită
pentru concurs.
(4) Fiecare întrebare are 4 variante de răspuns (a, b, c, d).
Întrebările au un singur răspuns corect dintre cele 4 variante și
fiecare răspuns corect se notează cu 0,125 puncte.”
10. Articolul 14 va avea următorul cuprins:
„Art. 14. — (1) Comisia centrală de concurs se întrunește
pentru elaborarea testului-grilă cu cel mult 12 ore înaintea
susținerii probei, în spații special destinate, care să asigure
secretizarea activității și condiții optime de lucru.
(2) La stabilirea testului-grilă se folosesc și variantele de
întrebări elaborate de membrii comisiei centrale de concurs.
(3) Testul-grilă elaborat se multiplică, în prezența
președintelui comisiei centrale sau a responsabililor de
subcomisii de concurs, într-un număr de exemplare dublu față
de numărul candidaților înscriși în concurs. După multiplicare
testele-grilă se introduc în plicuri, câte unul pentru fiecare sală
de concurs, și se sigilează. Fiecare plic va conține un număr
dublu de teste față de numărul candidaților din sala respectivă.
(4) Persoanele care au participat la multiplicarea și sigilarea
plicurilor cu testele-grilă nu pot să părăsească spațiile în care
s-au desfășurat aceste activități până la începerea probei.”
11. La articolul 16, alineatul (1) va avea următorul
cuprins:
„Art. 16. — (1) Concursul se va desfășura în spațiile puse la
dispoziție de Școala Națională de Sănătate Publică,
Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București.
Pentru fiecare sală de concurs în care se desfășoară proba de
test-grilă, Școala Națională de Sănătate Publică, Management
și Perfecționare în Domeniul Sanitar București, la solicitarea
președintelui comisiei centrale de concurs, stabilește, cu cel
mult 48 de ore înainte de începerea probei, responsabilul de
sală.”
12. La articolul 17, alineatul (1) va avea următorul
cuprins:
„Art. 17. — (1) Supraveghetorii se numesc de Școala
Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în
Domeniul Sanitar București, la solicitarea președintelui comisiei
centrale de concurs, cu cel mult 48 de ore înainte de începerea
probei, asigurându-se un supraveghetor la 20 de candidați, dar
nu mai puțin de 3 pentru o sală.”
13. Articolul 21 va avea următorul cuprins:
„Art. 21. — (1) După expirarea timpului, lucrările candidaților
se preiau de secretariatul comisiei centrale de concurs, sub
semnătură, și se repartizează pentru a fi evaluate de membrii
celor două subcomisii de concurs.
(2) Fiecare test-grilă este evaluat independent de către cele
două subcomisii și se apreciază separat, conform grilei de
corectare aprobate de președintele comisiei centrale de
concurs. Cele două subcomisii își desfășoară activitatea în spații
diferite, fără să poată comunica. Punctajul maxim este de
10 puncte, corespunzător notei 10.
(3) În situația în care există diferențe mai mari de 1,5 puncte
între punctajele acordate de cele două subcomisii, președintele
comisiei centrale de concurs repartizează lucrarea comisiei de
soluționare a contestațiilor și arbitraj, care o reverifică și
stabilește punctajul definitiv.”
14. La articolul 22, alineatul (3) va avea următorul
cuprins:
„(3) Candidații au dreptul să conteste rezultatul testului-grilă
în termen de 24 de ore de la data afișării. Contestația se
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soluționează de comisia de soluționare a contestațiilor și arbitraj,
în termen de 24 de ore de la data expirării termenului de
depunere a acestora.”
15. La articolul 23, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
„(3) La cererea candidaților, direcțiile de sănătate publică pun
la dispoziția acestora, în maximum 3 zile de la data solicitării,
copii ale bugetului de venituri și cheltuieli aprobat, structura
organizatorică aprobată și structura de personal la data
solicitării, aferente serviciului de ambulanță la care sunt înscriși
candidații.”
16. Articolul 24 va avea următorul cuprins:
„Art. 24. — (1) Candidații își aleg tema pentru proiectul de
management și îl depun odată cu înscrierea la concurs.
(2) Proiectul de management trebuie să fie realizat individual
de către candidat și să rezolve problemele solicitate într-un
volum de maximum 8—10 pagini, fără a lua în calcul numărul de
pagini al eventualelor anexe, tehnoredactate pe calculator, cu
fonturi de 14.
(3) Proiectul de management se depune la dosar în
3 exemplare identice, astfel:
— fiecare exemplar semnat de candidat se introduce într-un
plic A4 de culoare albă, care nu va mai purta niciun alt înscris;
— cele 3 plicuri de culoare albă, fără niciun înscris pe ele,
care conțin câte un exemplar al proiectului de management, se
vor introduce într-un plic A4 de culoare maro, pe care se va
înscrie numele candidatului.
(4) Proiectele sunt evaluate, până la data susținerii orale de
către candidat, de către fiecare subcomisie de concurs.
(5) Fiecare lucrare este notată independent de fiecare
subcomisie. Nota finală, cu două zecimale, este media notelor
acordate de fiecare subcomisie.
(6) Grila de punctare a proiectelor de management este
elaborată de comisia centrală de concurs și publicată înaintea
perioadei de evaluare a proiectelor.
(7) În cazul în care există diferențe mai mari de două puncte
între notele acordate de cele două subcomisii, proiectul de
management este reevaluat de comisia de contestații și arbitraj,
care reverifică și stabilește nota finală.”

17. Articolul 26 va avea următorul cuprins:
„Art. 26. — (1) Interviul de selecție are scopul de a permite
membrilor comisiei centrale de concurs să constate, analizând
și rezultatele obținute la probele de evaluare susținute anterior,
dacă respectivul candidat își va putea îndeplini obligațiile în
noua funcție și dacă este cel mai potrivit pentru acest post.
(2) Fiecare membru al subcomisiei de concurs, după
finalizarea interviului, întocmește «Fișa interviului de selecție»
(conform anexei).
(3) Nota, cu două zecimale, este media notelor acordate de
fiecare membru al subcomisiei de concurs în fișă.
(4) Nota finală a probei interviului de selecție este media
notelor, cu două zecimale, acordate de fiecare subcomisie.
(5) Interviul de selecție este înregistrat, iar înregistrările se
păstrează până la finalizarea concursului, anunțarea
câștigătorilor și, în cazul în care se depun contestații, până la
soluționarea acestora.
(6) În cazul în care există diferențe mai mari de două puncte
între notele acordate de cele două subcomisii, candidatul este
reevaluat de comisia de contestații și arbitraj, care stabilește
nota finală.”
18. Articolul 30 va avea următorul cuprins:
„Art. 30. — (1) În termen de 48 de ore de la finalizarea
concursului și rezolvarea contestațiilor, președintele comisiei
centrale de concurs propune ministrului sănătății validarea
concursului.
(2) În urma validării concursului, președintele comisiei
centrale de concurs înaintează directorilor executivi ai direcțiilor
de sănătate publică județene și a municipiului București, în
vederea emiterii actelor administrative de încadrare, persoanele
care au fost declarate «Admis» pentru ocuparea postului de
manager general al serviciului de ambulanță județean și al
municipiului București.
(3) Lucrările scrise ale candidaților, precum și toate
documentele întocmite pentru organizarea și desfășurarea
concursului se păstrează în arhiva Ministerului Sănătății și au
regimul documentelor de personal și învățământ.”
Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

p. Ministrul sănătății,
Raed Arafat
București, 1 iulie 2011.
Nr. 1.128.
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