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DECRETE
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind rechemarea ºi acreditarea unor ambasadori
În temeiul art. 91 alin. (2) ºi al art. 99 din Constituþia României,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Art. 1. Ñ Domnul Nicolae Petruþ se recheamã din calitatea de ambasador extraordinar ºi plenipotenþiar al României în Republica Cuba.
Art. 2. Ñ Domnul Petre Sãndulescu se acrediteazã în calitatea de
ambasador extraordinar ºi plenipotenþiar al României în Republica Cuba.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
În temeiul art. 99 alin. (2)
din Constituþia României,
contrasemnãm acest decret.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Bucureºti, 25 august 1994.
Nr. 160.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului diplomatic de ambasador
în centrala Ministerului Afacerilor Externe
În temeiul art. 94 lit. c) din Constituþia României ºi al art. 6 alin. (1)
din Statutul corpului diplomatic ºi consular al României,
având în vedere propunerea ministrului de stat, ministrul afacerilor
externe,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Se acordã gradul diplomatic de ambasador în centrala
Ministerului Afacerilor Externe domnului Dumitru Mazilu.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 22 septembrie 1994.
Nr. 183.

HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind alocarea unor fonduri din bugetul de stat pe anul 1994 pentru reconstruirea blocului
de locuinþe din str. Librãriei nr. 2, distrus în urma exploziei, repararea blocurilor din vecinãtate
afectate ºi ajutorarea familiilor sinistrate din oraºul Comãneºti, judeþul Bacãu
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã alocarea sumei de 500 milioane lei,
la nivelul judeþului Bacãu, din bugetul de stat pe anul 1994,
pentru reconstruirea blocului de locuinþe din oraºul
Comãneºti, str. Librãriei nr. 2, distrus în urma unei explozii,
repararea blocurilor din vecinãtate afectate ºi acordarea
unor ajutoare financiare familiilor sinistrate.
Art. 2. Ñ Suma de 500 milioane lei prevãzutã la art. 1
se va aloca ºi utiliza astfel:
a) 400 milioane lei pentru reconstruirea blocului din
oraºul Comãneºti, str. Librãriei nr. 2, din prevederile

bugetului Ministerului Lucrãrilor Publice ºi Amenajãrii
Teritoriului, pentru aplicarea Ordonanþei Guvernului
nr. 19/1994, în scopul construirii de locuinþe sociale;
b) 50 milioane lei pentru repararea blocurilor de
locuinþe din imediata vecinãtate, afectate de explozie, ºi
50 milioane lei pentru acordarea de ajutoare financiare
familiilor sinistrate din blocul situat în oraºul Comãneºti,
str. Librãriei nr. 2, din Fondul de rezervã bugetarã la
dispoziþia Guvernului.
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Art. 3. Ñ Repartizarea sumelor pe destinaþiile
menþionate în art. 2 se va face de cãtre o comisie consti-
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Cu suma prevãzutã la art. 2 lit. b) se majoreazã
sumele defalcate din impozitul pe salarii pentru judeþul
Bacãu Ñ oraºul Comãneºti.

tuitã din reprezentanþi ai consiliului local ºi ai consiliului
judeþean.

Art. 4. Ñ Ministerul Finanþelor va introduce modificãrile
corespunzãtoare în bugetul de stat pe anul 1994.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Ministrul lucrãrilor publice
ºi amenajãrii teritoriului,
Marin Cristea
Secretar de stat, ºeful
Departamentului pentru Administraþie
Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 9 septembrie 1994.
Nr. 613.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unor imobile, situate în judeþul
Hunedoara, în administrarea Ministerului Sãnãtãþii
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea, fãrã platã, a imobilelor, situate în
judeþul Hunedoara, prevãzute în anexa la prezenta hotãrâre, din patrimoniul
regiilor autonome menþionate în aceeaºi anexã, în administrarea
Ministerului Sãnãtãþii, în vederea amenajãrii unui sanatoriu de recuperare a
bolilor profesionale specifice mineritului din acest judeþ.
Art. 2. Ñ Regiile autonome prevãzute în anexã îºi diminueazã în
mod corespunzãtor patrimoniul cu valorile ce rezultã din aplicarea prezentei
hotãrâri.
Art. 3. Ñ Predarea-primirea imobilelor care formeazã obiectul art. 1
se face prin protocoale încheiate între pãrþile interesate, pe bazã de bilanþ,
în termen de 30 de zile de la data prezentei hotãrâri.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
p. Ministrul sãnãtãþii,
Dan Georgescu,
secretar de stat
Bucureºti, 9 septembrie 1994.
Nr. 616.
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ANEXÃ
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor situate în localitatea Cîmpu lui Neag, oraºul Uricani, judeþul Hunedoara,
care se transmit, fãrã platã, în administrarea Ministerului Sãnãtãþii
Suprafaþa construitã
desfãºuratã a imobilului
care se transmite
Ñ m2 Ñ

Valoarea imobilului
care se transmite
(reactualizatã conform
H.G. nr. 26/1992)
Ñ mii lei Ñ

Regia autonomã în
patrimoniul cãreia se
aflã imobilul care se
transmite

Nr.
crt.

Destinaþia imobilului
care se transmite

1.

Bloc de locuinþe ,,BÒ
cu 22 apartamente

1.587 m2 ºi
terenul aferent

58.000

Regia Autonomã de
Gospodãrie Comunalã
ºi Locativã Uricani

2.

Bloc de locuinþe ,,B.1Ò
cu 43 apartamente

2.024 m2 ºi
terenul aferent

66.000

Regia Autonomã de
Gospodãrie Comunalã
ºi Locativã Uricani

3.

Centrala termicã
(construcþie improvizatã)

150 m2 ºi
terenul aferent

6.805

Regia Autonomã de
Gospodãrie Comunalã
ºi Locativã Uricani

4.

ªcoalã cu 8 sãli
de clasã (construcþie
cu structura realizatã)

405 m2 ºi
terenul aferent

13.324

Regia Autonomã a
Huilei din România

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiþii ”Îmbunãtãþirea condiþiilor
de funcþionare a prizei de apã S.P.A. CamaÒ, judeþul Giurgiu
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã studiul de fezabilitate a obiectivu-

Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut

lui de investiþii ,,Îmbunãtãþirea condiþiilor de funcþionare a

la art. 1 se face din surse proprii, din credite bancare, din

prizei de apã S.P.A. CamaÒ, judeþul Giurgiu, cu caracteris-

alte fonduri legal constituite cu aceastã destinaþie ºi, în

ticile principale ºi indicatorii tehnico-economici prevãzuþi în

completare, de la bugetul de stat, conform listelor de

anexa*) la prezenta hotãrâre.

investiþii aprobate potrivit legii.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei,
Valeriu Tabãrã
Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Ministrul apelor, pãdurilor
ºi protecþiei mediului,
Aurel Constantin Ilie
Bucureºti, 9 septembrie 1994.
Nr. 617.

*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 281

5

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea studiilor de fezabilitate a obiectivelor de investiþii ”Reþele de distribuþie
a gazelor naturale în oraºele Topliþa ºi GheorgheniÒ, judeþul Harghita
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ În conformitate cu prevederile art. 3 din
Hotãrârea Guvernului nr. 138/1992 se aprobã înfiinþarea
distribuþiilor de gaze naturale în oraºele Topliþa ºi
Gheorgheni, judeþul Harghita, cu un debit maxim de
20.296 Nm3/h.
Consumul de gaze naturale aferent debitului instalat
potrivit alin. 1 este destinat preparãrii hranei la blocurile
de locuinþe cu un total de 7.259 apartamente, încãlzirii ºi
pregãtirii hranei la cele 5.959 locuinþe individuale, precum
ºi pentru necesarul celor 54 de obiective social-culturale.

Art. 2. Ñ Se aprobã studiile de fezabilitate a obiectivelor de investiþii ,,Reþele de distribuþie a gazelor naturale
în oraºele Topliþa ºi GheorgheniÒ, judeþul Harghita, cu
caracteristicile principale ºi indicatorii tehnico-economici
prevãzuþi în anexele nr. 1 ºi 2*) la prezenta hotãrâre.
Art. 3. Ñ Finanþarea obiectivelor de investiþii prevãzute
la art. 2 se face din fondurile bugetului local ºi din alte
fonduri legal constituite cu aceastã destinaþie, conform listelor de investiþii aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Secretar de stat, ºeful
Departamentului pentru Administraþie
Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Ministrul industriilor,
Dumitru Popescu
Bucureºti, 9 septembrie 1994.
Nr. 618.
*) Anexele se comunicã numai beneficiarilor de investiþii

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului
de investiþii ”Reþea de difuzare date (punct-multipunct)
prin satelit REDISATÒ Bucureºti
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã studiul de fezabilitate a obiectivului de investiþii
,,Reþea de difuzare date (punct-multipunct) prin satelit REDISATÒ Bucureºti,
cu caracteristicile principale ºi indicatorii tehnico-economici cuprinºi în
anexa*) la prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la art. 1 se
face din fondurile bugetului de stat conform listelor de investiþii aprobate
potrivit legii.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
p. Ministrul lucrãrilor publice
ºi amenajãrii teritoriului,
Teodor Gavrilã,
secretar de stat
Bucureºti, 9 septembrie 1994.
Nr. 621.
*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
referitoare la aprobarea Protocolului primei sesiuni
a Comisiei interguvernamentale româno-ruse de colaborare
economicã ºi tehnico-ºtiinþificã
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Se aprobã Protocolul primei sesiuni a Comisiei interguvernamentale româno-ruse de colaborare economicã ºi tehnico-ºtiinþificã,
semnat la Sinaia la 1 iulie 1994.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul industriilor,
Dumitru Popescu
Ministrul comerþului,
Cristian Ionescu
Ministru de stat, ministrul
afacerilor externe,
Teodor Viorel Meleºcanu
Bucureºti, 9 septembrie 1994.
Nr. 623.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului
de investiþii ”Acces rutier la staþia C.F. CernavodãÐpod
ºi autostradã FeteºtiÐCernavodã peste Canalul DunãreÐ
Marea NeagrãÒ, judeþul Constanþa
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã studiul de fezabilitate a obiectivului de investiþii
,,Acces rutier la staþia C.F. Cernavodã Ñ pod ºi autostradã Feteºti Ñ
Cernavodã peste Canalul Dunãre Ñ Marea NeagrãÒ, judeþul Constanþa, cu
caracteristicile principale ºi indicatorii tehnico-economici prevãzuþi în anexa*)
la prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la art. 1 se
face din surse proprii, din credite bancare, din alte fonduri legal constituite
cu aceastã destinaþie ºi, în completare, de la bugetul de stat, conform listelor de investiþii aprobate potrivit legii.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul industriilor,
Dumitru Popescu
Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
p. Ministrul apãrãrii naþionale,
general-locotenent Dumitru Cioflinã,
ªeful Marelui Stat Major
Bucureºti, 12 septembrie 1994.
Nr. 624.
*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind alocarea unor fonduri din bugetul de stat pe anul 1994
pentru obiectivul de investiþii ”Spaþii de cazare ºi tratament
Bãile BeltiugÒ din comuna Beltiug, judeþul Satu Mare
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe
salarii pentru judeþul Satu Mare cu suma de 200 milioane lei, din Fondul
de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului, prevãzut în bugetul de stat
pe anul 1994, pentru completarea resurselor financiare necesare execuþiei
lucrãrilor de infrastructurã la obiectivul de investiþii ,,Spaþii de cazare ºi tratament Bãile BeltiugÒ, din comuna Beltiug, judeþul Satu Mare.
Art. 2. Ñ Ministerul Finanþelor va introduce modificãrile corespunzãtoare în bugetul de stat pe anul 1994, cu suma prevãzutã la art. 1 din
prezenta hotãrâre.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie
Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 12 septembrie 1994.
Nr. 625.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului
de investiþii ”Substaþie electricã de tracþiune
Vatra LuminoasãÒ, municipiul Bucureºti
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã studiul de fezabilitate a obiectivului de investiþii
,,Substaþie electricã de tracþiune Vatra LuminoasãÒ, municipiul Bucureºti, cu
caracteristicile principale ºi indicatorii tehnico-economici cuprinºi în anexa*)
la prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii se face din surse proprii,
din credite bancare, din alte fonduri legal constituite cu aceastã destinaþie
ºi, în completare, de la bugetul local, conform listei de investiþii aprobate
potrivit legii.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie
Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 12 septembrie 1994.
Nr. 626.
*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea studiului de fezabilitate
a obiectivului de investiþii ”Modernizare, consolidare
ºi extindere sediu Regia Autonomã de Transport BucureºtiÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã studiul de fezabilitate a obiectivului de investiþii
,,Modernizare, consolidare ºi extindere sediu Regia Autonomã de Transport
BucureºtiÒ, cu caracteristicile principale ºi indicatorii tehnico-economici
cuprinºi în anexa*) la prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii se face din surse proprii,
din credite bancare, din alte fonduri legal constituite cu aceastã destinaþie
ºi, în completare, de la bugetul local, conform listelor de investiþii aprobate
potrivit legii.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU

Bucureºti, 12 septembrie 1994.
Nr. 627.

Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea studiului de fezabilitate
a obiectivului de investiþii ”Dezvoltarea canalizãrii
municipiului Constanþa. Extinderea staþiei de epurare
Constanþa sud, etapa a III-aÒ, judeþul Constanþa
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã studiul de fezabilitate a obiectivului de investiþii
,,Dezvoltarea canalizãrii municipiului Constanþa. Extinderea staþiei de epurare
Constanþa sud, etapa a III-aÒ, judeþul Constanþa, cu caracteristicile
principale ºi indicatorii tehnico-economici cuprinºi în anexa*) la prezenta
hotãrâre.
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului prevãzut la art. 1 se face din surse
proprii, din credite bancare, din alte fonduri legal constituite cu aceastã
destinaþie ºi, în completare, de la bugetul local, conform listelor de investiþii
aprobate potrivit legii.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU

Bucureºti, 12 septembrie 1994.
Nr. 628.

Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã

*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.
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