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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea ∫i completarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 1.223/1996 privind reorganizarea
activit„˛ii de coordonare ∫i dezvoltare a patrimoniului genetic na˛ional din zootehnie
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei

adopt„ prezenta hot„r‚re.

Articol unic. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.223/1996
privind reorganizarea activit„˛ii de coordonare ∫i dezvoltare
a patrimoniului genetic na˛ional din zootehnie, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 310 din
27 noiembrie 1996, se modific„ ∫i se completeaz„ dup„
cum urmeaz„:
1. La articolul 1 alineatul (2), dup„ litera h) se introduce
o nou„ liter„, litera i), cu urm„torul cuprins:
îi) Departamentul de Administrare a Cotelor de Lapte
(DACL), care coordoneaz„ activitatea Ón teritoriu a
speciali∫tilor ce func˛ioneaz„ Ón structura unit„˛ilor de
ameliorare ∫i reproduc˛ie Ón zootehnie din cadrul direc˛iilor
pentru agricultur„ ∫i dezvoltare rural„ jude˛ene, cu atribu˛ii
specifice Ón administrarea cotelor de lapte.“

2. La articolul 2, dup„ litera f) se introduce o nou„
liter„, litera f1), cu urm„torul cuprins:
îf 1 ) Óndepline∫te, Ón condi˛iile legii, atribu˛ii privind
alocarea cotelor individuale de lapte, Ónregistrarea
transferurilor cotelor de lapte, administrarea rezervei cotei
na˛ionale de lapte, aplicarea dispozi˛iilor legale privind
taxele adi˛ionale individuale, controlul v‚nz„rilor directe ∫i
livr„rilor c„tre procesatori;“.
3. Dup„ alineatul (2) al articolului 9 se introduce un nou
alineat, alineatul (3), cu urm„torul cuprins:
î(3) Personalul necesar desf„∫ur„rii activit„˛ii
Departamentului de Administrare a Cotelor de Lapte
(DACL) se asigur„ prin redistribuire din structura Agen˛iei
Na˛ionale pentru Ameliorare ∫i Reproduc˛ie Ón Zootehnie
«Prof. dr. G.K. Constantinescu».“
4. Anexa nr. 1 se modific„ ∫i se Ónlocuie∫te cu anexa
care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Gheorghe Flutur
p. Ministrul finan˛elor publice,
Elena Doina Dasc„lu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 19 mai 2005.
Nr. 453.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea destina˛iei excedentului rezultat din execu˛ia bugetar„
a Oficiului Na˛ional al Registrului Comer˛ului pe anul 2004
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 10 alin. (3) din Legea nr. 26/1990 privind
registrul comer˛ului, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei

adopt„ prezenta hot„r‚re.

Articol unic. — Se aprob„ utilizarea, Ón anul 2005, de
c„tre Oficiul Na˛ional al Registrului Comer˛ului a
excedentului Ón sum„ de 215.979.042,6 mii lei, rezultat din
execu˛ia bugetului s„u pe anul 2004, pentru Ónfiin˛area
Buletinului procedurilor de reorganizare judiciar„ ∫i faliment,
potrivit dispozi˛iilor art. II din Legea nr. 149/2004 pentru
modificarea ∫i completarea Legii nr. 64/1995 privind
procedura reorganiz„rii judiciare ∫i a falimentului, precum ∫i

a altor acte normative cu inciden˛„

asupra acestei

proceduri, cu modific„rile ulterioare, pentru implementarea
∫i

dezvoltarea

sistemului

de

arhivare

electronic„,

achizi˛ionarea ∫i/sau extinderea de spa˛ii necesare
desf„∫ur„rii activit„˛ii, precum ∫i pentru reproiectarea
sistemului informatic ∫i a bazei de date.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul justi˛iei,
Katalin Barbara Kibedi,
secretar de stat
p.Ministrul finan˛elor publice,
Elena Doina Dasc„lu,
secretar de stat

Bucure∫ti, 19 mai 2005.
Nr. 454.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru autorizarea Ministerului Justi˛iei de a achizi˛iona tehnic„ de calcul ∫i servicii aferente
prin intermediul unei finan˛„ri de tip leasing financiar
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. XIII alin. (1) din Ordonan˛a Guvernului
nr. 86/2003 privind unele reglement„ri Ón domeniul financiar, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 609/2003,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Pentru Óndeplinirea obliga˛iei de cofinan˛are
aferent„ programului PHARE 2000 îŒnt„rirea sistemului
judiciar ∫i penitenciar“, Ón scopul informatiz„rii sistemului
judiciar, se autorizeaz„ Ministerul Justi˛iei s„ contracteze o
finan˛are de tip leasing financiar pe o perioad„ de 4 ani,
cu valoarea de achizi˛ie de 12 milioane euro, la care se
adaug„ costurile, dob‚nzile, taxele ∫i impozitele aferente,
pentru asigurarea resurselor financiare necesare continu„rii
procesului de informatizare a activit„˛ii Ministerului Justi˛iei
∫i a instan˛elor judec„tore∫ti.
Art. 2. — Contractul de furnizare de echipamente ∫i
servicii aferente pe baz„ de leasing cu op˛iune de

cump„rare se atribuie potrivit Ordonan˛ei de urgen˛„ a
Guvernului nr. 60/2001 privind achizi˛iile publice, aprobat„
cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 212/2002, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
Art. 3. — Plata avansului, a ratelor de leasing, a valorii
reziduale, precum ∫i a comisioanelor ∫i taxelor aferente se
asigur„ de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Justi˛iei, Ón limita sumelor aprobate anual cu aceast„
destina˛ie.
Art. 4. — Se autorizeaz„ Ministerul Finan˛elor Publice ∫i
Ministerul Justi˛iei s„ semneze o scrisoare de inten˛ie c„tre
finan˛ator, denumit„ scrisoare de confort, Ón care s„ se
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precizeze sprijinul Guvernului Rom‚niei Ón alocarea de la
bugetul de stat a sumelor prev„zute la art. 3, repartizate

pe ani, Ón scopul continu„rii procesului de informatizare a
Ministerului Justi˛iei ∫i a instan˛elor judec„tore∫ti.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul justi˛iei,
Katalin Barbara Kibedi,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
Elena Doina Dasc„lu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 19 mai 2005.
Nr. 455.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului ∫i din administrarea
Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale Ón domeniul public al comunei Doclin, jude˛ul Cara∫-Severin,
∫i Ón administrarea Consiliului Local al Comunei Doclin
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 9 alin. (1) ∫i al art. 12 alin. (1) ∫i (2) din Legea
nr. 213/1998 privind proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ transmiterea unui imobil, av‚nd
datele de identificare cuprinse Ón anexa care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re, din domeniul public al
statului ∫i din administrarea Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale
Ón domeniul public al comunei Doclin, jude˛ul Cara∫-

Severin, ∫i Ón administrarea Consiliului Local al Comunei
Doclin.
Art. 2. — Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit
prevederilor art. 1 se face pe baz„ de protocol Óncheiat
Óntre p„r˛ile interesate, Ón termen de 60 de zile de la data
intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul ap„r„rii na˛ionale,
Marius B„lu,
secretar de stat
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
p. Ministrul finan˛elor publice,
Elena Doina Dasc„lu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 19 mai 2005.
Nr. 456.
ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului ∫i din administrarea Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale
Ón domeniul public al comunei Doclin, jude˛ul Cara∫-Severin, ∫i Ón administrarea Consiliului Local al Comunei Doclin
Locul unde
este situat
imobilul
care
se transmite

Persoana juridic„
de la care
se transmite imobilul

Persoana juridic„
la care
se transmite imobilul

Comuna Doclin, Statul rom‚n,
jude˛ul
Ministerul
Cara∫-Severin
Ap„r„rii Na˛ionale

Comuna Doclin,
jude˛ul
Cara∫-Severin,
Consiliul Local
al Comunei Doclin

Codul de clasificare
din inventarul
bunurilor aflate
Ón administrarea
Ministerului Ap„r„rii
Na˛ionale, care alc„tuiesc
domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

— Imobil 2.903
— suprafa˛a construit„ = 3.835 m2
— cod 8.29.09.
— suprafa˛a desf„∫urat„ = 4.688 m2
— nr. M.F. 104.185 — suprafa˛a total„ a terenului,
inclusiv construc˛iile = 151.190 m2
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului ∫i din administrarea
Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale Ón domeniul public al comunei Buchin ∫i Ón administrarea
Consiliului Local al Comunei Buchin, jude˛ul Cara∫-Severin
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 9 alin. (1) ∫i al art. 12 alin. (1) ∫i (2) din Legea
nr. 213/1998 privind proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ transmiterea unui imobil, av‚nd
datele de identificare prev„zute Ón anexa care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re, din domeniul public al
statului ∫i din administrarea Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale
Ón domeniul public al comunei Buchin ∫i Ón administrarea

Consiliului Local al Comunei Buchin, jude˛ul Cara∫-Severin.
Art. 2. — Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit
art. 1 se face pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre p„r˛ile
interesate, Ón termen de 60 de zile de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul ap„r„rii na˛ionale,
Marius B„lu,
secretar de stat
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
p. Ministrul finan˛elor publice,
Elena Doina Dasc„lu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 19 mai 2005.
Nr. 457.
ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului ∫i din administrarea Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale Ón
domeniul public al comunei Buchin ∫i Ón administrarea Consiliului Local al Comunei Buchin, jude˛ul Cara∫-Severin
Locul unde
este situat
imobilul
care
se transmite

Persoana juridic„
de la care
se transmite imobilul

Comuna Buchin, Statul rom‚n,
jude˛ul
Ministerul
Cara∫-Severin
Ap„r„rii Na˛ionale

Persoana juridic„
la care
se transmite imobilul

Codul de clasificare
din inventarul
bunurilor aflate
Ón administrarea
Ministerului Ap„r„rii
Na˛ionale, care alc„tuiesc
domeniul public al statului

Comuna Buchin,
— cod 8.29.09
jude˛ul
— nr. M.F. 104164
Cara∫-Severin,
Consiliul Local
al Comunei Buchin,
jude˛ul Cara∫-Severin

Caracteristicile tehnice ale imobilului

— imobil 2.263
— suprafa˛a construit„ = 1.468 m2
— suprafa˛a desf„∫urat„ = 1.517 m2
— suprafa˛a total„ a terenului,
inclusiv construc˛iile = 768.720 m2

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului ∫i din administrarea
Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor Ón domeniul public al ora∫ului T‚rgu L„pu∫
∫i Ón administrarea Consiliului Local al Ora∫ului T‚rgu L„pu∫, jude˛ul Maramure∫
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 9 alin. (1) ∫i al art. 12 alin. (1) ∫i (2) din Legea
nr. 213/1998 privind proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ transmiterea unui imobil situat Ón
ora∫ul T‚rgu L„pu∫, Str. Tineretului nr. 13, jude˛ul
Maramure∫, av‚nd datele de identificare prev„zute Ón anexa
care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re, din

domeniul public al statului ∫i din administrarea Ministerului
Administra˛iei ∫i Internelor Ón domeniul public al ora∫ului
T‚rgu L„pu∫ ∫i Ón administrarea Consiliului Local al
Ora∫ului T‚rgu L„pu∫, jude˛ul Maramure∫.
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Art. 2. — Predarea-preluarea imobilului prev„zut la
art. 1 se face pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre p„r˛ile

interesate, Ón termen de 30 de zile de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
p. Ministrul finan˛elor publice,
Elena Doina Dasc„lu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 19 mai 2005.
Nr. 458.
ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului ∫i din administrarea Ministerului Administra˛iei
∫i Internelor Ón domeniul public al ora∫ului T‚rgu L„pu∫ ∫i Ón administrarea Consiliului Local al Ora∫ului T‚rgu L„pu∫,
jude˛ul Maramure∫
Denumirea ∫i locul
unde
este situat imobilul

Persoana juridic„
de la care
se transmite imobilul

Ora∫ul T‚rgu L„pu∫, Statul rom‚n,
Str. Tineretului nr. 13, din administrarea
jude˛ul Maramure∫
Ministerului
Administra˛iei
∫i Internelor

Persoana juridic„
la care
se transmite imobilul

Caracteristicile imobilului

Ora∫ul
Construc˛ie Ón suprafa˛„ de 365,72 m2
T‚rgu L„pu∫,
Ón administrarea
Consiliului Local
al Ora∫ului
T‚rgu L„pu∫,
jude˛ul Maramure∫

Num„rul atribuit
de Ministerul Finan˛elor Publice
conform Hot„r‚rii Guvernului
nr. 2.060/2004
(cod de clasificare al imobilului)

112.903
cod de clasificare: 8.29.10

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume din Fondul de interven˛ie la dispozi˛ia Guvernului,
pentru Ónl„turarea efectelor calamit„˛ilor naturale produse de inunda˛ii Ón bazinele hidrografice
ale r‚urilor Timi∫, Bega ∫i B‚rzava, jude˛ele Timi∫ ∫i Cara∫-Severin, Ón perioada aprilie—mai 2005
Œn temeiul prevederilor art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 30 alin. (4) ∫i (5) din Legea
nr. 500/2002 privind finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i ale art. 21 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2005
nr. 511/2004,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Se aprob„ suplimentarea bugetului
Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor din Fondul de
interven˛ie la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de
stat pe anul 2005, cu suma de 35.000.000 mii lei la
capitolul îMediu ∫i ape“, tipul îCheltuieli de capital“.
(2) Fondurile prev„zute la alin. (1) se utilizeaz„ pentru
realizarea lucr„rilor de Ónl„turare Ón regim de urgen˛„ a
efectelor calamit„˛ilor naturale produse de inunda˛ii Ón
bazinele hidrografice ale r‚urilor Timi∫, Bega ∫i B‚rzava,
jude˛ele Timi∫ ∫i Cara∫-Severin, Ón perioada aprilie—mai
2005, prev„zute Ón anexa care face parte integrant„ din
prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — Elaborarea documenta˛iei tehnico-economice ∫i
execu˛ia lucr„rilor se vor contracta de c„tre Administra˛ia
Na˛ional„ îApele Rom‚ne“, aflat„ sub autoritatea
Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor, av‚ndu-se Ón
vedere prevederile Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 60/2001 privind achizi˛iile publice, aprobat„ cu modific„ri

∫i complet„ri prin Legea nr. 212/2002, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare.
Art. 3. — (1) P‚n„ la aprobarea documenta˛iei tehnicoeconomice, potrivit legii, se aprob„ deschiderea finan˛„rii ∫i
Ónceperea execu˛iei lucr„rilor pe baz„ de liste de lucr„ri
estimate cantitativ ∫i valoric.
(2) Decontarea lucr„rilor executate se va face pe baza
situa˛iilor de lucr„ri Ónsu∫ite de beneficiar.
(3) Œn termen de 3 luni de la intrarea Ón vigoare a
prezentei hot„r‚ri, Ministerul Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor
va aproba documenta˛ia tehnico-economic„ aferent„
obiectivelor de investi˛ii prev„zute Ón anex„.
Art. 4. — Pentru asigurarea fondurilor necesare finan˛„rii
lucr„rilor prev„zute la art. 1 se suplimenteaz„ cu suma de
35.000.000 mii lei Fondul de interven˛ie la dispozi˛ia
Guvernului din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia
Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005.
Art. 5. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„, la propunerea ordonatorului principal de credite,
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modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului de stat
∫i Ón volumul ∫i structura bugetului Ministerului Mediului ∫i
Gospod„ririi Apelor pe anul 2005.

Art. 6. — Ministerul Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor ∫i
alte organe abilitate de lege vor controla modul de
utilizare, Ón conformitate cu prevederile legale, a sumei
alocate potrivit prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
Sulfina Barbu
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 26 mai 2005.
Nr. 469.
ANEX√

LISTA OBIECTIVELOR ™I FONDURILOR ALOCATE
pentru realizarea lucr„rilor de Ónl„turare Ón regim de urgen˛„ a efectelor calamit„˛ilor naturale produse de inunda˛ii
Ón bazinele hidrografice ale r‚urilor Timi∫, Bega ∫i B‚rzava, jude˛ele Timi∫ ∫i Cara∫-Severin,
Ón perioada aprilie—mai 2005

Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Valoarea alocat„
pentru realizarea
Ón regim de urgen˛„
a lucr„rilor
— miliarde lei —

Denumirea lucr„rii

Refacere dig pe r‚ul Timi∫ Ón zona Crai Nou—Gr„niceri, jude˛ul Timi∫
Œnchidere bre∫„ pe r‚ul Timi∫ Ón zona localit„˛ii Lugoj, jude˛ul Timi∫
Œnchidere bre∫„ Ón zona Gavojdia (Valea Spaia), jude˛ul Timi∫
Refacere ap„rare mal st‚ng, aval baraj Co∫tei, jude˛ul Timi∫
Refacere linie de ap„rare mal drept pe r‚ul Bega, Ón zona Sinte∫ti—Marginea,
jude˛ul Timi∫
Refacere golire de fund ∫i desc„rc„tor de suprafa˛„ la acumul„rile
nepermanente Seca∫ I, Seca∫ II ∫i Seca∫ III, jude˛ul Timi∫
Refacere bazine disipatoare la acumul„rile nepermanente Co∫arii I ∫i Co∫arii II, jude˛ul Timi∫
Œnchidere linie de ap„rare a r‚ului B‚rzava pe sectorul G„taia—Denta, jude˛ul Timi∫
Refacere linie de ap„rare a r‚ului B‚rzava, Ón zona Boc∫a—G„taia, jude˛ul Cara∫-Severin
Œnchidere linie de ap„rare pe r‚ul Pog„ni∫, jude˛ul Cara∫-Severin
Œnchidere linie de ap„rare pe r‚ul Cara∫ ∫i afluen˛i, sectorul Ticvaniu Mic—frontiera Serbia
Refacere linie de ap„rare a r‚ului Timi∫, Ón zona localit„˛ii Daicoviciu, jude˛ul Cara∫-Severin

5,0
3,0
2,5
2,5
2,5
3,0
2,5
2,5
3,0
3,0
3,0
2,5
35,0

TOTAL:
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