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România - Proiectul de mabilitare a drumurilor, etapa a vr-a

GRAFICUL DE AMORTIZARE
aferent tranşelor disponibitizate la dalasau ulterior datei de 19 iulie 201&

Sumele de rambursat
Data scadentă a tranşei de rambursat exprimate ca fi'acţie

din imprumut

1. 15 iunie 2015 1/24
2. 15 decembrie 2015 1/24
3. 15 iunie2016 1/24
4. 15decembrie 2Ot6 tt24
5. 15 iunie 2017 1/24
6. 15 decembrie 2017 1/24
7. 15 iunie 2018 1/24
8. 15 decembrie 2018 1124
9. 15 iunie 2019 1/24

10. 15 decembrie: 20-19 1/24
11. 15 iunie 2020 1/24
12. 15 decembrie 20.2f} 1/24
13. 15 iunie 2021 1/24
14. 15 decembrie 2021 1/24
15. 15 iunie 2022 1/24
16. 1-5decembrie 2022 1/24
17. 15 iunie 2023 1/24
18. 15 decembrie 2023- 1/24
19. 15 iunie 2024 1/24
20. 15 decembrie 2024 1124

21. 15 iunie 2025 1/24
22. 15 decembrie 2025 1/24
23. 15 Îunie 2026 1/24
24. 15 decembrie 2026 1/24

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru modilH:area şi compIetaFea HotăFânt Guvernului IVa 34912005privind depozitarea deşeurilor

în temeiul an. 108 din Constitutia României, republicată,

GuvemuJ României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Hotărârea Guvemuiui nr. 349/2005 privind
depozitarea deşeurilor, .publicată 1nMonjtorul Oficial al
României, Partea t, nr, 394 din 10 mai 2005r cu completălile.
uiterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 7 anneatur (2), literele b} şi c) se moădîcă
şi vor avea unnătoruf cuprins:

.b) deşeuri nepericuloase de orice altă origine, care satisfac
criteriile de acceptare a deşeuri lor la depozitul pentru deşeuri
nepericuloase slabilite potrivit anexei nr. 3;

c) deşeuri periculoase stabile, nereactive, cum sunt cele
solidificate. vitrificate. care fa levigare au o comportare
echivalentă cu a celor prevăzute la lit. b) şi care satisfac criteriile
relevante de acceptare stabilite potrivit anexe] nr, 3; aceste
deşeuri periculoase nu se depozitează În spaţii destinate
deşeurilor biodegradabile nepericuloase. ~

2. La articolul 13 alineatul (2). litera k) se modifică şi va
avea unnătorul cuprins:

"k) in cazul in care este necesară evatuarea impacfului
asupra mediufui conform prevederilor Hotărârii Guvernuluj
nr.445f2llil9privindevaltJarea impacttdut anumitor proiecte
publice şi private asupra mediului, titularul proiectutui este
obligat să eompleteze documentaţia de solicitare cu informaţiile
prevăzute ta art. 11-13 din acelw;i act normativ."

~. La articolul 13 alineatul (5), litera d) se modifică şi va
avea unnătond cuprins:

nd} -obligaţia -operatorului depozitului de a raporta anual
autorităţii competente pentru profec~amediului tipurile şi cantităţlle
de deşeuri eliminate şi rezulliltele pr-ogramului de monitorizare
potrivitcerinţefor prevăzute faar--L 17-25 şi Îflanexa Of. 4;",

4. La articolul 16, alineatul (2) se modifică şi va avea
unnătorul cuprins:

,,(2) Fără a aduce atingere dispoziţiilor Regulamentului (CE)
Of. 1.01312-006aI Parlamentului European ş.i al CoASmului din
14 iunie 2006 privind transferurile de deşeuri, atunci când
deşeurile nu sunt acceptate În depozitul de deşeuri, operatorul
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are obITgaţiade a informa imediat auforităţile competente pentru
protecţia mediului cu privire la refuzul de a accepta deşeuri le.D

5. La anexa or. 4 punctu.l2.1.2, tabelul or. 4.1 se modifică
şi va avea următorul cuprjns:

Zilnic

in·faza de-urmărire fil€lSl.Îm:hide~
În faza

dtt
funcţionare

.Nr.
ert.

(1) Sau prin alte metode adecvata:

6. La anexa nr. 4. punctut 2.2.1 se modifică şi va avea
următorul cuprins;

are ,,2.2.1. Controlul calităţii apei de suprafaţă, a levigatului, a
gazului de depozit si frecventa de orelevare si analizare se
realizeazăcontorm tabelului ni. 4.2.~· . '

7. t.a anexa nr. 4. după punctu12.2.5 se introduce un nou
punct, punctul 2.2.6, cu următorul cuprins:

.,2.2.6. Pentru fevigat şi·pentN apa se va pl'eleva pentru
supraveghere o probă reprezentativă pentru compozitia medie."

Art. II. - În. cuprinsul Hotărârii Guvernului nr.' 349/2005
Zilnic, dar şi ca valori lunatEt privind depozitarea deşeurnor, cu completările ulterioare,
medii sintagma ."acord/acarrl integrat de mediu" se Inlocuieste cu

sintagma "acord de mediu". •
PRIM-MINISTRU

EMILBOC

Nr. In faza
ert, Date meteorologice de rn faza de urmărire postinchidere

. funcţîonare

5. Umicfltateaatmosferică, Zilnic -Medie lunară
la ora 15,00

Data. meteerelogire-

1. Cantitateade Zifnic Zilnic, dar şi ca valori lun
precipita~i medii

2. Temperaturaminimă, - Zilnic Medielunară
maximă,la ora 15,00

3. Directia si vileza Zilnic NU este necesar.
dominantăa vântului

4. Evaporare
{~isimetru)(1)

Bucureşti, 15 decembrie 2010.
Nr.1.292.

Contr8semnează:
Ministrul mediul:utşi pădurilor,

LâszlO BorbeJy
Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

JonAfiton'
Minisb:ul.administr.atiei si internelor,

Cons~Tnnanjgaş
Şeful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mânoiu
Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe lafomilianu

GUVERNUL ROMÂNlEI

HOTĂRÂRE
privind modif'tearea Hotărârii Guvernului 01'. 58112008 pentru aprobarea

indicatorilor tehnico~conomici ai obiectivului de investiţii 1,Reabilitare DN 15Reghin-Topliţa
km 109+~m 182+800';

În temeiul art. 100dinConstituţia României, repubficată,al arl 42 atin. (1) -lit.a) şi alin. (2) dint.egea nr; 50012002privind finanţele
publice, cu modificările -şi completările ulterioare, -şi -alan. 11 alin. {2) iit e) -dinOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru
înfiinţarea Companiei NaţionaledeAutostrăzi şi Drurmlri Naţionaledin România-SA prin reorganizareaRegieiAutonome .Administraţia
Naţională a Drumurilor din România·, aprobată cu modificări Şf compfefări prin legea nr. 4712004, cu modificările ufterioare, -

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. - Hotărârea Guvernului nr, 581/2008 pentru de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii,

aprobarea ~ndicatorifortehnico-economici ai obiectivului de in -limitasumelor aprobate anual.cuaceastă -destinaţie şi/sau din
investiţii "Reabilitare DN 15 Reghin-Topliţa km 109+940- alte surse legal constituite conform programelor de investiţE
km 182+800", publicată in Monitorul Oficial ai Romârnei, publice aprobate potrivit jegii.~
Partea 1, nr. 519 din 10 iulie 200a, se modifică după cum 2. Anexa-semodifică siseinlocuiesle cu anexa care face
urmează: parte integrantă din preZenta ~.

1. Articolu~ 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: Art. II. - Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii răspunde
"Art. 2. - Finantarea obiecfivului de investitii prevăzut la de modul de utilîzare a sumei prevăzufe În anexă, În

art. 1 se va face din fonduri BEI. - etapa a VI-a şi de la bugetul conformitate cu prevederile legale În vigoare.
PRIM-MiNiSTRU

EMIl-BOC

Bucuresti. 15 decembrie 2010.
Nr.1.293:

Contrasemnează:
MinistruLtmnsparturtlor şt infrastructurii,

Anca Daniefa Boagiu
Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Elena Gabriefa Udrea
Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe ~âfomfţianu


