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H O T Ã R Â R I  A L E  G U V E R N U L U I  R O M Â N I E I

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ã R Â R E
privind înfiinþarea Zonei Libere Giurgiu ºi a Regiei Autonome �Administraþia Zonei Libere GiurgiuÒ

Guvernul  României h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ (1) Se instituie regimul de zonã liberã în
municipiul Giurgiu, pe o suprafaþã de 153,56 ha, conform
anexelor nr. 1, 2 ºi 3 la prezenta hotãrâre.

(2) Activitãþile specifice regimului de zonã liberã se vor
desfãºura numai în perimetre delimitate pe cale naturalã
sau împrejmuite.

Art. 2. Ñ Se înfiinþeazã Regia Autonomã �Administraþia
Zonei Libere GiurgiuÒ, cu sediul în municipiul Giurgiu,
str. Portului nr. 1, judeþul Giurgiu.

Art. 3. Ñ (1) Regia Autonomã �Administraþia Zonei
Libere GiurgiuÒ este persoanã juridicã românã, coordonatã
de Ministerul Transporturilor prin Agenþia Zonelor Libere.

(2) Regia Autonomã �Administraþia Zonei Libere GiurgiuÒ
funcþioneazã pe principiile gestiunii economice ºi autonomiei
financiare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 84/1992

privind regimul zonelor libere ºi ale regulamentului de orga-
nizare ºi funcþionare cuprins în anexa nr. 4 la prezenta
hotãrâre.

Art. 4. Ñ Terenurile care intrã în perimetrul Zonei
Libere Giurgiu sunt bunuri proprietate publicã.

Art. 5. Ñ (1) Se aprobã transmiterea, fãrã platã, în pro-
prietatea publicã ºi în administrarea Regiei Autonome
�Administraþia Zonei Libere GiurgiuÒ a terenurilor prevãzute
în anexa nr. 2 Ñ poziþiile 1Ñ6.

(2) Suprafeþele de teren prevãzute la alin. (1) trec în
proprietatea publicã, fãrã diminuarea cotelor de capital
aferente Fondurilor Proprietãþii Private III Ñ Transilvania,
IV Ñ Muntenia ºi V Ñ Oltenia ºi fãrã diminuarea drepturilor
cuvenite cetãþenilor în temeiul Legii nr. 58/1991 ºi al Legii
nr. 55/1995.
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Art. 6. Ñ Se transmit în administrarea Regiei Autonome
�Administraþia Zonei Libere GiurgiuÒ terenurile prevãzute în
anexa nr. 2 Ñ poziþiile 7Ñ10, cu diminuarea corespunzã-
toare a patrimoniului Consiliului Local al municipiului Giurgiu
ºi al Regiei Naþionale a Pãdurilor.

Art. 7. Ñ (1) Trecerea efectivã a terenului în suprafaþã
de 40,8 ha din administrarea Regiei Naþionale a Pãdurilor
în administrarea Regiei Autonome �Administraþia Zonei
Libere GiurgiuÒ se va face dupã îndeplinirea condiþiilor pre-
vãzute în Codul silvic ºi în Legea nr. 18/1991.

(2) Pânã la îndeplinirea condiþiilor prevãzute la alin. (1),
Regia Naþionalã a Pãdurilor va desfãºura activitãþi specifice
obiectului sãu de activitate, fãrã a închiria, a concesiona
sau a înstrãina suprafeþe de teren din perimetrul menþionat
unor terþe persoane, fizice sau juridice. Activitãþile desfãºu-
rate de Regia Naþionalã a Pãdurilor pe acest teren nu sunt
supuse regimului juridic de zonã liberã.

(3) Pânã la preluarea terenului prevãzut la alin. (1),
Regia Autonomã �Administraþia Zonei Libere GiurgiuÒ va
permite accesul liber al personalului Regiei Naþionale a
Pãdurilor la acest teren, pe bazã de protocol încheiat între
cele douã pãrþi.

Art. 8. Ñ (1) Drumurile ºi calea feratã aflate în patrimo-
niul Societãþii Comerciale �ICMUGÒ Ñ S.A. Giurgiu trec în
administrarea Regiei Autonome �Administraþia Zonei Libere
GiurgiuÒ.

(2) Staþia pentru prelucrarea mecanizatã a agregatelor
aparþinând Societãþii Comerciale �GranitulÒ Ñ S.A. Bucureºti
trece în proprietatea publicã ºi în administrarea Regiei
Autonome �Administraþia Zonei Libere GiurgiuÒ, fãrã
diminuarea cotei de capital aferente Fondului Proprietãþii
Private IV Ñ Muntenia ºi fãrã diminuarea drepturilor cuvenite
cetãþenilor în temeiul Legii nr. 58/1991 ºi Legii nr. 55/1995.

Art. 9. Ñ (1) Societãþile comerciale �ªantierul Naval
GiurgiuÒ Ñ S.A., �ICMUGÒ Ñ S.A. Giurgiu, �PECOÒ Ñ S.A.
Giurgiu, �SCAEPÒ Ñ S.A. Giurgiu, �Giurgiu NavÒ Ñ S.A.
Giurgiu, aflate în perimetrul Zonei Libere Giurgiu, îºi pãs-
treazã deplina proprietate asupra construcþiilor ºi celorlalte
utilaje ºi vor continua sã funcþioneze potrivit dispoziþiilor
Legii nr. 31/1991 ºi a statutelor proprii.

(2) Societãþile comerciale prevãzute la alin. (1) vor putea
concesiona sau închiria terenurile necesare desfãºurãrii
activitãþii lor de la Regia Autonomã �Administraþia Zonei
Libere GiurgiuÒ .

(3) Societãþile comerciale prevãzute la alin. (1) îºi vor
putea desfãºura activitatea în zona liberã pe baza licenþelor
prevãzute la art. 11 din Legea nr. 84/1992 ºi cu respecta-
rea regulamentului de organizare ºi funcþionare a Regiei
Autonome �Administraþia Zonei Libere GiurgiuÒ.

Art. 10. Ñ Se aprobã deschiderea Punctului de control
pentru trecerea frontierei �Zona Liberã GiurgiuÒ ºi înfiinþarea
Vãmii �Zona Liberã GiurgiuÒ.

Art. 11. Ñ (1) Persoanele fizice ºi juridice care introduc
sau scot bunuri în/din Zona Liberã Giurgiu au obligaþia sã
prezinte organelor vamale documentele prevãzute de legis-
laþia românã ºi de convenþiile internaþionale la care
România este parte.

(2) Mãrfurile periculoase pot intra în Zona Liberã Giurgiu
numai în condiþiile prevãzute de legislaþia în vigoare în
acest domeniu ºi pot fi depozitate numai în spaþiile special
amenajate în acest scop de Regia Autonomã �Administraþia
Zonei Libere GiurgiuÒ.

Art. 12. Ñ (1) Supravegherea vamalã se efectueazã
potrivit reglementãrilor legale în vigoare. În vederea exerci-
tãrii acestei supravegheri la cãile de acces în Zona Liberã
Giurgiu, vor fi instalate posturi fixe ºi mobile de control per-
manente, iar pentru cãile de acces fluviale vor fi folosite

posturi de patrulare fluvialã sau aerianã, dupã caz, perma-
nente ori temporare, în funcþie de trafic.

(2) În scopul desfãºurãrii activitãþilor specifice din
Punctul de control pentru trecerea frontierei �Zona Liberã
GiurgiuÒ, Ministerul de interne ºi Ministerul Finanþelor vor
asigura numãrul de posturi prevãzut în anexele nr. 6 ºi 7
la prezenta hotãrâre.

(3) Vama �Zona Liberã GiurgiuÒ se doteazã de cãtre
Ministerul Finanþelor, prin Direcþia generalã a vãmilor, în
condiþiile reglementãrilor în vigoare, cu mijloacele tehnice
prevãzute în anexa nr. 8 la prezenta hotãrâre, finanþarea
acestora asigurându-se din Fondul special pentru dezvolta-
rea ºi modernizarea punctelor de control pentru trecerea
frontierei, precum ºi a celorlalte unitãþi vamale, prevãzut de
Legea nr. 8/1994.

(4) Cheltuielile care privesc personalul prevãzut în ane-
xele nr. 6 ºi 7 ºi dotarea prevãzutã în anexa nr. 6 se asi-
gurã de cãtre fiecare dintre ordonatorii principali de credite.

Art. 13. Ñ Autoritãþile vamale, ale poliþiei de frontierã,
ale controlului fitosanitar ºi ale poliþiei veterinare, care des-
fãºoarã activitãþi în Punctul de control pentru trecerea fron-
tierei �Zona Liberã GiurgiuÒ, pot efectua verificãri, în
interiorul zonei libere în cazul existenþei unor sesizãri sau
suspiciuni privind încãlcarea prevederilor legale specifice
domeniului lor de activitate, cu anunþarea prealabilã a
Regiei Autonome �Administraþia Zonei Libere GiurgiuÒ.

Art. 14. Ñ Regia Autonomã �Administraþia Zonei Libere
GiurgiuÒ va pune, gratuit, la dispoziþia autoritãþilor care func-
þioneazã, potrivit legii, în Punctul de control pentru trecerea
frontierei �Zona Liberã GiurgiuÒ, spaþiile de lucru necesare.

Art. 15. Ñ Controlul paºapoartelor, permiselor de acces
ºi al celorlalte documente pentru trecerea frontierei de stat
române, aparþinând persoanelor fizice ºi juridice care intrã
ºi ies în/din Zona Liberã Giurgiu, se efectueazã de cãtre
autoritãþile poliþiei de frontierã, conform prevederilor Legii
nr. 56/1992.

Art. 16. Ñ Regia Autonomã �Administraþia Zonei Libere
GiurgiuÒ va realiza, în anul 1996, împrejmuirea perimetrului
menþionat în anexa nr. 1 la prezenta hotãrâre, pe baza
studiilor de fezabilitate avizate de Direcþia generalã a vãmi-
lor, elaborate ºi aprobate potrivit dispoziþiilor legale.

Art. 17. Ñ (1) Activitatea de concesionare ºi închiriere
de terenuri ºi construcþii aparþinând Regiei Autonome
�Administraþia Zonei Libere GiurgiuÒ, în Zona Liberã Giurgiu,
se face, prin licitaþie, de cãtre regia autonomã în conformi-
tate cu legislaþia în vigoare, sub îndrumarea ºi coordonarea
Ministerului Transporturilor, prin Agenþia Zonelor Libere.

(2) Comisia de licitaþie va fi numitã prin ordin al minis-
trului transporturilor ºi va fi formatã din reprezentanþi
desemnaþi potrivit legislaþiei în vigoare.

(3) Desfãºurarea activitãþilor care se pot efectua, potrivit
legii, în zona liberã, de cãtre persoane fizice sau juridice,
române sau strãine, este permisã numai pe bazã de
licenþe eliberate de Regia Autonomã �Administraþia Zonei
Libere GiurgiuÒ avizate, dupã caz, de Ministerul Finanþelor,
Banca Naþionalã a României, Ministerul de Interne sau
Direcþia generalã a vãmilor.

Art. 18. Ñ Predarea-preluarea patrimoniului se va face
pe bazã de protocol încheiat în termen de 60 de zile de la
data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.

Art. 19. Ñ Pentru anul 1996, cheltuielile de organizare
ºi funcþionare, inclusiv pentru realizarea primelor investiþii
ale Regiei Autonome �Administraþia Zonei Libere GiurgiuÒ,
prevãzute în anexa nr. 5 la prezenta hotãrâre, se vor
efectua în limita sumei de 659 milioane lei, din care:
61 milioane lei Ñ cheltuieli pentru buna funcþionare a regiei



autonome ºi 598 milioane lei Ñ cheltuieli pentru investiþii,
care se suportã din Fondul de rezervã la dispoziþia
Guvernului, majorându-se în mod corespunzãtor prevederile
din bugetul de stat pentru Ministerul Transporturilor.

Art. 20. Ñ Pentru primul an calendaristic de funcþionare,
salarizarea personalului Regiei Autonome �Administraþia
Zonei Libere GiurgiuÒ se va face în conformitate cu preve-
derile anexei nr. 11 la Hotãrârea Guvernului nr. 281/1993,
iar statul de funcþii ºi structura organizatoricã a regiei auto-
nome vor fi aprobate de Ministerul Transporturilor, cu avizul

Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale ºi al Ministerului
Finanþelor.

Art. 21. Ñ Pânã la finalizarea lucrãrilor de împrejmuire
ºi de deschidere a Punctului de control pentru trecerea
frontierei �Zona Liberã GiurgiuÒ ºi pânã la înfiinþarea Vãmii
�Zona Liberã GiurgiuÒ, agenþii economici existenþi în zonã
îºi vor desfãºura activitatea în regim normal.

Art. 22. Ñ Anexele nr. 1Ñ8*) fac parte integrantã din
prezenta hotãrâre.
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PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:

Ministrul transporturilor,
Aurel Novac

Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Florin Georgescu

Ministrul lucrãrilor publice,
ºi amenajãrii teritoriului,

Marin Cristea
Bucureºti, 11 septembrie 1996.
Nr. 788.

*) Anexele nr. 3 ºi 5 se transmit instituþiilor interesate.

 

ANEXA Nr. 1

D E L I M I T A R E A  T E R I T O R I A L Ã
a Zonei Libere Giurgiu

Zona Liberã Giurgiu, în suprafaþã totalã de 153,56 ha, este delimitatã astfel:
Ñ la Est Ñ Canalul Smârda (intrarea în Canalul Sfântu Gheorghe);
Ñ la Sud Ñ Fluviul Dunãrea;
Ñ la Vest Ñ drumul principal al portului (ºos. Portului);
Ñ la Nord Ñ malul de sud al Canalului Sfântu Gheorghe.

ANEXA Nr. 2

Zona Liberã Giurgiu, în suprafaþã totalã de 153,56 ha, cuprinde:

1. suprafaþa de teren de 25,82 ha, transmisã din patrimoniul Societãþii Comerciale �ªantierul
NavalÒ Ñ S.A. Giurgiu;

2. suprafaþa de teren de 37,97 ha, transmisã din patrimoniul Societãþii Comerciale
�ICMUGÒ Ñ S.A. Giurgiu;

3. suprafaþa de teren de 6,65 ha, transmisã din patrimoniul Societãþii Comerciale
�GranitulÒ Ñ S.A. Bucureºti;

4. suprafaþa de teren de 17,64 ha, transmisã din patrimoniul Societãþii Comerciale
�PECOÒ Ñ S.A. Giurgiu;

5. suprafaþa de teren de 0,37 ha, transmisã din patrimoniul Societãþii Comerciale
�SCAEPÒ Ñ S.A. Giurgiu;

6. suprafaþa de teren de 0,4 ha, transmisã din patrimoniul Societãþii Comerciale
�Giurgiu NavÒ Ñ S.A. Giurgiu;

7. Suprafaþa de teren de 17,43 ha, transmisã din administrarea Consiliului Local al Munici-
piului Giurgiu;

8. suprafaþa de teren de 4,12 ha, transmisã din administrarea Regiei Autonome
�Administraþia Naþionalã a Drumurilor din RomâniaÒ;

9. suprafaþa de teren de 2,36 ha, transmisã din administrarea Regiei Autonome �Societatea
Naþionalã a Cãilor Ferate RomâneÒ;

10. suprafaþa de teren de 40,8 ha, transmisã din administrarea Regiei Naþionale a Pãdurilor,
în conformitate cu art. 7 din hotãrâre.
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ANEXA Nr. 4
R E G U L A M E N T

de organizare ºi funcþionare a Regiei Autonome �Administraþia Zonei Libere GiurgiuÒ

CAPITOLUL I
Prevederi generale

Art. 1. Ñ Regia Autonomã �Administraþia Zonei Libere
GiurgiuÒ este supusã prevederilor prezentului regulament de
organizare ºi funcþionare.

Art. 2. Ñ Administrarea Zonei Libere Giurgiu se reali-
zeazã de cãtre Regia Autonomã �Administraþia Zonei Libere
GiurgiuÒ, ale cãrei atribuþii sunt prevãzute în prezentul regu-
lament de organizare ºi funcþionare.

Art. 3. Ñ Regia Autonomã �Administraþia Zonei Libere
GiurgiuÒ este persoanã juridicã, funcþioneazã pe bazã de
gestiune economicã ºi autonomie financiarã ºi îºi des-
fãºoarã activitatea pe baza prezentului regulament de orga-
nizare ºi funcþionare ºi a legislaþiei în vigoare.

Art. 4. Ñ Sediul Regiei Autonome �Administraþia Zonei
Libere GiurgiuÒ este în municipiul Giurgiu, str. Portului nr. 1,
judeþul Giurgiu.

Art. 5. Ñ Delimitarea geograficã a Zonei Libere Giurgiu
este urmãtoarea:

Ñ la Est Ñ Canalul Smârda (intrarea în Canalul Sfântu
Gheorghe); 

Ñ la Sud Ñ Fluviul Dunãrea;
Ñ la Vest Ñ drumul principal al portului (ªos. Portului);
Ñ la Nord Ñ malul de sud al Canalului Sfântu

Gheorghe.

CAPITOLUL II
Obiectul de activitate

Art. 6. Ñ Regia Autonomã �Administraþia Zonei Libere
GiurgiuÒ are ca obiect de activitate administrarea ºi exploa-
tarea suprafeþei declarate zonã liberã.

Art. 7. Ñ Regia Autonomã �Administraþia Zonei Libere
GiurgiuÒ, în calitate de administrator al bunurilor din patri-
moniul sãu, are urmãtoarele atribuþii:

a) rãspunde de respectarea reglementãrilor legale apli-
cabile în realizarea obiectului sãu de activitate ºi contro-
leazã felul în care persoanele fizice ºi juridice care
activeazã în zona liberã respectã prevederile legale ce se
aplicã în aceastã zonã;

b) concesioneazã ºi închiriazã terenuri ºi construcþii din
zona liberã persoanelor fizice ºi juridice, române sau strã-
ine, în condiþiile prevãzute de lege;

c) administreazã ºi asigurã exploatarea platformelor,
magaziilor, instalaþiilor, utilajelor, clãdirilor social-administra-
tive, grupurilor sociale, staþiilor de transformare, suprafeþelor
de teren ºi a altor imobile aflate în dotare proprie;

d) asigurã repararea ºi întreþinerea construcþiilor ºi insta-
laþiilor din patrimoniu;

e) asigurã întreþinerea cãilor rutiere de acces;
f) asigurã salubrizarea clãdirilor ºi construcþiilor din

patrimoniu;
g) avizeazã ºi controleazã realizarea activitãþilor în zona

liberã prin eliberarea de licenþe tuturor utilizatorilor zonei
libere: agenþi economici Ñ persoane fizice ºi juridice,
române sau strãine Ñ în scopul dezvoltãrii echilibrate a
zonei, al evitãrii concurenþei neloiale ºi protejãrii mediului
ambiant;

h) stabileºte, potrivit reglementãrilor legale, tarifele
minime anuale pentru toate activitãþile care se efectueazã
în interiorul zonei libere sau în legãturã cu aceasta, pe
baza analizei complete ºi comparative, ºi le supune apro-
bãrii consiliului de administraþie al regiei autonome;

i) în calitate de administrator al Zonei Libere Giurgiu
însoþeºte echipele care controleazã mijloacele de transport
la trecerea frontierei de stat;

j) avizeazã documentaþiile tehnice ºi proiectele de exe-
cuþie ale noilor obiective economice realizate prin mijloace
proprii de cãtre agenþii economici români sau strãini ori în
cooperare cu aceºtia, în conformitate cu legislaþia în
vigoare, în scopul dezvoltãrii echilibrate a Zonei Libere
Giurgiu ºi al protecþiei mediului ambiant;

k) controleazã modul de respectare a normelor de pro-
tecþie a mediului, a normelor de igienã ºi de prevenire ºi
combatere a bolilor transmisibile ºi a normelor de preve-
nire ºi stingere a incendiilor, sesizând neregulile constatate
organelor de control abilitate;

l) întocmeºte, supune spre aprobare ºi executã, conform
legii, bugetul de venituri ºi cheltuieli pentru activitatea pro-
prie;

m) informeazã periodic sau la cererea Agenþiei Zonelor
Libere asupra activitãþilor desfãºurate în Zona Liberã
Giurgiu ºi a eficienþei acestora;

n) elaboreazã studii ºi programe privind proporþiile,
nivelurile ºi ritmurile de dezvoltare, modernizare ºi sistema-
tizare a Zonei Libere Giurgiu;

o) organizeazã ºi desfãºoarã activitatea de pazã ºi con-
trol la porþile de acces ºi pe întreg teritoriul Zonei Libere
Giurgiu.

Art. 8. Ñ (1) În Zona Liberã Giurgiu se pot desfãºura
urmãtoarele activitãþi:

a) manipularea, depozitarea, sortarea, mãsurarea, amba-
larea, condiþionarea, asamblarea, prelucrarea, fabricarea,
marcarea, testarea, licitarea, vânzarea-cumpãrarea, experti-
zarea, repararea, dezmembrarea mãrfurilor, transportul ºi
expediþiile interne ºi internaþionale;

b) organizarea de expoziþii;
c) operaþiuni financiar-bancare, cu avizul Bãncii Naþionale

a României;
d) închirierea sau concesionarea clãdirilor, terenurilor,

spaþiilor de depozitare ºi a spaþiilor neamenajate din zona
liberã, destinate construirii de obiective economice;

e) controlul cantitativ ºi calitativ al mãrfurilor;
f) aprovizionarea mijloacelor de transport care opereazã

în Zona Liberã Giurgiu;
g) prestãri de servicii, precum ºi alte activitãþi specifice

regimului de zonã liberã.
(2) Regia Autonomã �Administraþia Zonei Libere GiurgiuÒ

va urmãri ca în zona liberã sã se desfãºoare cu prepon-
derenþã activitãþi industriale.

(3) Activitãþile prevãzute la alin. (1) se vor desfãºura
asigurându-se mãsurile de protecþie a mediului. În baza
aprobãrii conducerii Regiei Autonome �Administraþia Zonei
Libere GiurgiuÒ, personalului de control al protecþiei mediului
i se permite accesul în Zona Liberã Giurgiu pentru efectua-
rea controlului de specialitate.

Art. 9. Ñ Activitãþile se desfãºoarã de agenþii economici
utilizatori ai Zonei Libere Giurgiu, pe baza licenþelor elibe-
rate de Regia Autonomã �Administraþia Zonei Libere
GiurgiuÒ, avizate, dupã caz, de Ministerul Comerþului,
Ministerul Finanþelor, Banca Naþionalã a României,
Ministerul de Interne sau Direcþia generalã a vãmilor.

Art. 10. Ñ (1) Introducerea sau scoaterea în/din Zona
Liberã Giurgiu a mãrfurilor de orice fel ºi a mijloacelor de
transport se efectueazã cu respectarea prevederilor legale
în vigoare în ceea ce priveºte controlul sau supravegherea



vamalã, controlul de frontierã, controlul sanitar-veterinar sau
fitosanitar, dupã caz.

(2) În Zona Liberã Giurgiu este interzis accesul mãrfuri-
lor al cãror import este prohibit pe teritoriul României prin
lege sau prin convenþiile internaþionale la care România
este parte.

CAPITOLUL III
Patrimoniul

Art. 11. Ñ Patrimoniul Regiei Autonome �Administraþia
Zonei Libere GiurgiuÒ se constituie conform art. 5Ñ8 din
prezenta hotãrâre.

Art. 12. Ñ Regia Autonomã �Administraþia Zonei Libere
GiurgiuÒ este administratorul bunurilor din patrimoniul sãu.
În exercitarea dreptului de administrare, regia autonomã
foloseºte bunurile pe care le are în patrimoniu, în scopul
realizãrii obiectului sãu de activitate, ºi beneficiazã de rezul-
tatele utilizãrii acestor bunuri, potrivit legislaþiei în vigoare.

CAPITOLUL IV
Organele de conducere ale regiei autonome

Art. 13. Ñ Conducerea Regiei Autonome �Administraþia
Zonei Libere GiurgiuÒ este asiguratã în conformitate cu pre-
vederile legislaþiei în vigoare.

Art. 14. Ñ (1) Consiliul de administraþie se numeºte prin
ordin al ministrului transporturilor, la propunerea Agenþiei
Zonelor Libere, ºi este compus din 7 membri, dupã cum
urmeazã:

Ñ un reprezentant al Ministerului Finanþelor;
Ñ un reprezentant al Ministerului Transporturilor;
Ñ un reprezentant al Agenþiei Zonelor Libere;
Ñ economiºti, ingineri, juriºti, tehnicieni, specialiºti în

domeniul de activitate al regiei autonome.
(2) La lucrãrile consiliului de administraþie pot participa,

ca invitaþi, ºi reprezentanþi ai unor instituþii publice, pentru
consultare.

(3) Activitatea consiliului de administraþie se desfãºoarã
pe baza prezentului regulament ºi a regulamentului propriu
de organizare ºi funcþionare.

Art. 15. Ñ (1) Membrii consiliului de administraþie sunt
numiþi pe o perioadã de 4 ani, iar jumãtate dintre ei pot fi
înlocuiþi la fiecare 2 ani. Consiliul de administraþie poate
propune Ministerului Transporturilor înlocuirea unui membru
necorespunzãtor, precum ºi completarea locurilor devenite
vacante din diferite motive, în cursul perioadei de 4 ani.
Membrul nou-numit va funcþiona numai pânã la încheierea
acestei perioade.

(2) Membrii consiliului de administraþie nu pot participa
la conducerea societãþilor comerciale ºi a regiilor autonome
cu care Regia Autonomã �Administraþia Zonei Libere
GiurgiuÒ întreþine relaþii de afaceri sau faþã de care are
interese contrare.

Art. 16. Ñ (1) Membrii consiliului de administraþie îºi
pãstreazã calitatea de angajat la unitatea sau la instituþia
de la care provin, cu toate drepturile ºi obligaþiile derivând
din aceastã calitate.

(2) Pentru activitatea depusã în consiliul de administraþie
aceºtia primesc o indemnizaþie lunarã al cãrei cuantum se
stabileºte prin hotãrâre a consiliului de administraþie,
conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 17. Ñ Consiliul de administraþie se întruneºte lunar
ºi ori de câte ori interesele regiei autonome o cer, la soli-
citarea preºedintelui, care stabileºte ordinea de zi, sau la
solicitarea a cel puþin jumãtate plus unu din numãrul
membrilor consiliului.

Art. 18. Ñ Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul
de administraþie poate atrage în activitatea de analizã con-
silieri din diferite sectoare. Activitatea acestora poate fi
remuneratã pe bazã de contract civil.

Art. 19. Ñ Consiliul de administraþie poate lua hotãrâri
numai în prezenþa majoritãþii simple a membrilor sãi. Dacã
aceastã majoritate nu este realizatã, întrunirea consiliului de
administraþie se reprogrameazã într-un termen de cel mult
15 zile, cu aceeaºi ordine de zi.

Art. 20. Ñ Consiliul de administraþie are, în principal,
urmãtoarele atribuþii:

a) aprobã concepþia ºi strategia de dezvoltare a regiei
autonome, introducerea de noi tehnologii ºi modernizarea
celor existente, asigurarea funcþionalitãþii ºi repararea tuturor
construcþiilor din administrare;

b) analizeazã bilanþul contabil anual ºi contul de profit
ºi pierderi ºi le înainteazã Ministerului Finanþelor, cu avizul
Ministerului Transporturilor, pentru a fi aprobate potrivit legii;

c) propune spre aprobare organelor competente bugetul
de venituri ºi cheltuieli;

d) aprobã sau propune spre aprobare, potrivit compe-
tenþelor, investiþiile ce urmeazã a se realiza de cãtre regia
autonomã;

e) stabileºte prin negociere, potrivit legii, salariile perso-
nalului regiei autonome, începând cu al doilea an calenda-
ristic de funcþionare;

f) aprobã structura organizatoricã a regiei autonome,
întocmeºte nomenclatoarele de funcþii ºi decide înfiinþarea
de noi compartimente de activitate sau desfiinþarea altora
existente, începând cu al doilea an calendaristic de func-
þionare;

g) aprobã volumul maxim al creditelor bancare ce pot fi
contractate pentru investiþii, conform prevederilor legale;

h) propune spre aprobare, în condiþiile legii, majorarea
sau diminuarea patrimoniului, precum ºi încheierea unor
contracte de concesionare sau de închiriere;

i) aprobã constituirea fondului de rezervã, a fondului de
dezvoltare ºi a altor fonduri, în condiþiile legii;

j) aprobã, în condiþiile legii, angajarea ºi efectuarea de
cheltuieli de orice naturã, inclusiv pentru investiþii, tranzacþii
financiare ºi comerciale, vânzãri sau închirieri de bunuri
mobile sau imobile proprietatea regiei autonome, care nu
mai sunt necesare sau ale cãror cheltuieli de întreþinere
sunt nejustificate economic;

k) aprobã nivelul minim anual al tarifelor ºi taxelor pen-
tru toate activitãþile ºi prestaþiile care se efectueazã în zona
liberã, pe baza analizei complete ºi comparative, ºi le
supune spre avizare Agenþiei Zonelor Libere;

l) aprobã ºi supune spre avizare Agenþiei Zonelor Libere
nivelurile sumelor încasate pentru eliberarea de licenþe utili-
zatorilor Zonei Libere Giurgiu, agenþilor economici Ñ per-
soane fizice sau juridice, române sau strãine Ñ, pentru
desfãºurarea de cãtre aceºtia de activitãþi în nume propriu
în Zona Liberã Giurgiu;

m) prezintã anual Agenþiei Zonelor Libere un raport asu-
pra activitãþii desfãºurate în perioada expiratã ºi asupra
programului de activitate pentru anul urmãtor;

n) exercitã orice alte atribuþii ce îi revin din prevederile
legale în vigoare ºi adoptã orice alte mãsuri care privesc
activitatea regiei autonome.

Art. 21. Ñ Directorul general al regiei autonome repre-
zintã interesele acesteia în raport cu terþii ºi în faþa orga-
nelor ºi organizaþiilor din þarã ºi din strãinãtate.

Art. 22. Ñ Directorul general al regiei autonome este
preºedinte al consiliului de administraþie ºi are urmãtoarele
atribuþii:

a) conduce ºedinþele consiliului de administraþie;
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b) asigurã conducerea curentã a regiei autonome;
c) dispune, urmãreºte ºi asigurã aducerea la îndeplinire

a hotãrârilor consiliului de administraþie ºi a prevederilor
legale;

d) aprobã regulamentele ºi instrucþiunile de serviciu pen-
tru administrarea, pãstrarea ºi întreþinerea mijloacelor mate-
riale aflate în administrarea regiei autonome, dezvoltarea ºi
modernizarea acestora, recrutarea, pregãtirea ºi perfecþio-
narea personalului;

e) dispune angajarea ºi concedierea personalului din
aparatul propriu al regiei autonome, cu respectarea preve-
derilor legale;

f) numeºte ºi îi revocã pe conducãtorii compartimentelor
de muncã;

g) îndeplineºte orice alte atribuþii ºi aprobã orice alte
mãsuri privind activitatea regiei autonome, potrivit legii.

Art. 23. Ñ Directorul general poate delega o parte din-
tre atribuþiile sale directorilor de specialitate. Unul dintre
directorii de specialitate îl înlocuieºte pe directorul general,
în lipsa acestuia, pe baza unei împuterniciri scrise date de
acesta.

CAPITOLUL V
Bugetul de venituri ºi cheltuieli

Art. 24. Ñ Regia Autonomã �Administraþia Zonei Libere
GiurgiuÒ întocmeºte anual bugetul de venituri ºi cheltuieli,
bilanþul contabil ºi contul de profit ºi pierderi, dupã mode-
lele stabilite de Ministerul Finanþelor. Bilanþul contabil anual
ºi contul de profit ºi pierderi se aprobã în condiþiile legii ºi
se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art. 25. Ñ Regia Autonomã �Administraþia Zonei Libere
GiurgiuÒ este obligatã sã-ºi acopere, din veniturile rezultate
în urma realizãrii obiectului sãu de activitate, cheltuielile
necesare funcþionãrii ºi dezvoltãrii.

Art. 26. Ñ (1) Bugetul de venituri ºi cheltuieli al Regiei
Autonome �Administraþia Zonei Libere GiurgiuÒ, care va fi
supus aprobãrii conform reglementãrilor legale în vigoare,
se stabileºte pentru fiecare exerciþiu financiar ºi cuprinde:

a) venituri din încasarea sumelor rezultate din contrac-
tele de închiriere ºi de concesionare, din sumele provenite
din prestãri de servicii, a taxelor de licenþã, a comisioanelor,
precum ºi alte venituri legale;

b) cheltuieli din valori consumate în activitatea de bazã,
inclusiv cheltuielile salariale ºi cele de amortizare a mijloa-
celor fixe, de întreþinere, de reparare ºi de exploatare a
mijloacelor din patrimoniu, cheltuieli de administraþie, ram-
bursarea creditelor cu plata dobânzilor, precum ºi celelalte
cheltuieli prevãzute de actele normative în vigoare.

(2) Bugetul de venituri ºi cheltuieli se întocmeºte anual
ºi se defalcã pe trimestre.

Art. 27. Ñ Regia Autonomã �Administraþia Zonei Libere
GiurgiuÒ hotãrãºte cu privire la investiþiile care urmeazã a fi
realizate, în limita competenþelor ce îi sunt acordate, ºi sta-
bileºte nivelul surselor proprii de finanþare ºi al creditelor
bancare pentru obiectivele de investiþii.

CAPITOLUL VI
Dispoziþii finale

Art. 28. Ñ Pentru lucrãrile cu ciclu lung de execuþie,
Regia Autonomã �Administraþia Zonei Libere GiurgiuÒ poate
încheia contracte de antreprizã, în înþelesul legii civile, cu
plata în rate, a cãror achitare poate fi prevãzutã în mai
multe exerciþii financiare consecutive.

Art. 29. Ñ Litigiile Regiei Autonome �Administraþia Zonei
Libere GiurgiuÒ cu persoane fizice sau juridice, române sau
strãine, sunt de competenþa instanþelor judecãtoreºti din
România sau pot fi soluþionate prin arbitraj, potrivit preve-
derilor legale.

Art. 30. Ñ Dispoziþiile prezentului regulament se com-
pleteazã cu dispoziþiile Legii nr. 84/1992 ºi cu alte preve-
deri legale conexe.

ANEXA Nr. 6

N U M Ã R U L  D E  P O S T U R I
necesar Ministerului de Interne

¥ Ofiþeri Ñ 10, din care: comandant PPF I Ñ  1
locþiitor comandant PPF I Ñ  1
ºef de turã Ñ  4
lucrãtori PPF Ñ  4

¥ Subofiþeri Ñ 22, din care: lucrãtori Ñ 10
personal navigant tehnic Ñ  6
conducãtori de ºalupã Ñ  4
ºoferi Ñ  2

¥ Personal civil Ñ 1 secretar-dactilograf Ñ  1

T O T A L : 33

L I S T A
mijloacelor tehnice pentru dotarea Ministerului de Interne în Zona Liberã Giurgiu

Ñ 2 autoturisme de teren;
Ñ 2 ºalupe rapide pentru navigaþie fluvialã, dotate cu radar pentru navigaþie pe orice timp ºi

instalaþie de semnalizare vizualã ºi acusticã;
Ñ 1 staþie radio fixã de emisie-recepþie;
Ñ 9 staþii radio portabile de emisie-recepþie;
Ñ 2 staþii radio mobile de emisie-recepþie.



ANEXA Nr. 7

N U M Ã R U L  D E  P O S T U R I
necesar Ministerului Finanþelor Ñ Direcþia generalã a vãmilor

Denumirea funcþiei Numãrul de posturi

Ñ ªef de vamã 1
Ñ Adjunct de ºef de vamã 1
Ñ ªef de turã 12
Ñ Controlor vamal 56
Ñ Economist 3
Ñ Contabil 5
Ñ Casier 4
Ñ Îngrijitor 3
Ñ Muncitor (ºofer) 2
Ñ Personal navigant ºi tehnic-navigant profesionist 2
Ñ Conducãtor de ºalupã 3
Ñ Motorist 3
Ñ Radiotelegrafist 3

T O T A L : 98

ANEXA Nr. 8

L I S T A
mijloacelor tehnice pentru dotarea Vãmii �Zona Liberã GiurgiuÒ

Ñ 2 autoturisme de teren;
Ñ 2 ºalupe rapide pentru navigaþie fluvialã, dotate cu radar pentru navigaþie pe orice timp ºi

instalaþie de semnalizare vizualã ºi acusticã;
Ñ 1 staþie radio fixã de emisie-recepþie;
Ñ 10 staþii radio portabile de emisie-recepþie;
Ñ 4 staþii radio de emisie-recepþie.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ã R Â R E
privind transmiterea unui imobil

din administrarea Ministerului Apãrãrii Naþionale
în administrarea Ministerului de Interne

Guvernul  României h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea imobilului, proprietate publicã a sta-
tului, compus din construcþii ºi terenul aferent, situat în satul Dejani, comuna
Recea, judeþul Braºov, identificat conform datelor din anexa ce face parte
integrantã din prezenta hotãrâre, din administrarea Ministerului Apãrãrii
Naþionale în administrarea Ministerului de Interne.
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Art. 2. Ñ Predarea-preluarea imobilului prevãzut la art. 1 se face pe
bazã de protocol încheiat între cele douã pãrþi, în termen de 30 de zile de
la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU

Contrasemneazã:
Ministru de interne,
Doru Ioan Tãrãcilã

Ministrul apãrãrii naþionale,
Gheorghe Tinca
Ministru de stat,

ministrul finanþelor,
Florin Georgescu

Bucureºti, 30 septembrie 1996.
Nr. 876.

ANEXÃ

D A T E L E  D E  I D E N T I F I C A R E
a imobilului care se transmite în administrarea Ministerului de Interne

Adresa
Persoana juridicã Persoana juridicã

Caracteristici
imobilului

de la care la care
se transmite se transmite

tehnice

Satul Dejani, Ministerul Apãrãrii Ministerul de ¥ Punct control(A) Ñ parter: Suprafaþã
comuna Recea, Naþionale Interne construitã = 40,17 m2

judeþul Braºov Suprafaþã desfãºuratã = 40,17 m2

¥ Garaj(B) Ñ parter: Suprafaþã
construitã = 121,55 m2

Suprafaþã desfãºuratã = 121,55 m2

¥ Beci semiîngropat(C): Suprafaþã
construitã = 122,50 m2

Suprafaþã desfãºuratã = 122,50 m2

¥ Pavilion administrativ(D) Ñ parter + 2 etaje:
Suprafaþã construitã = 635,63 m2

Suprafaþã desfãºuratã = 1.906,89 m2

¥ Centralã termicã(E) Ñ parter: Suprafaþã
construitã = 166,50 m2

Suprafaþã desfãºuratã = 166,50 m2

Total: Suprafaþã construitã = 1.086,35 m2

Suprafaþã desfãºuratã = 2.357,61m2

Suprafaþa terenului aferent = 8.650,75 m2
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