
























DELIMITAREA SECŢIILOR DE VOTARE DIN ORAŞUL ROVINARI, JUDEŢUL GORJ 
privind stabilirea secţiilor de votare, cu ocazia alegerilor pentru Preşedintele României, din data de 02.11.2014 

 

În conformitate cu Anexa Dispoziţiei Primarului Oraşului Rovinari Nr. 912/30.09.2014 privind alegerile pentru Preşedintele României 

SECŢIA DE VOTARE NR. 84 ‐ ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ROVINARI – Str. Tineretului, nr. 1 

CASTANILOR integral BLOCURILE: D1, D2, D3, D4, D5, E2, F2 
TINERETULUI BLOCURILE: E1, E3, F1, G1 

 

SECŢIA DE VOTARE NR. 85 ‐ ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ROVINARI – Str. Tineretului, nr. 1 

ALEEA ŞCOLII integral BLOCURILE: C4, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12, P2 
MUNCII BLOCURILE: C5, C6, H1, H2, H3 

 

SECŢIA DE VOTARE NR. 86 – ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 ROVINARI – Str. Muncii, nr. 1 

22 DECEMBRIE 1989 integral
BLOCURILE: G13, G14, G15, G16, 
P1, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P10, P12, P18, P20, P22 
 

SECŢIA DE VOTARE NR. 87 ‐ ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 ROVINARI – Str. Muncii, nr. 1 
ALEEA MACULUI integral BLOCUL: B1 
ALEEA VULCAN integral BLOCURILE: B4, C1 

MUNCII BLOCURILE: B5, B6, B7, C7, H4, I1, NR. 1, NR. 2 
PLOPILOR integral BLOCURILE: A1, A2, A4, A5, A6, C2, C3, B2, B3 

 

SECŢIA DE VOTARE NR. 88 – COLEGIUL „GHEORGHE TĂTĂRESCU” ROVINARI – Str. Jiului, nr. 6 
ALEEA BRADULUI integral BLOCUL: D6 
ALEEA PARCULUI integral BLOCURILE: b4 ‐ cămin , H5, H6 

FLORILOR integral BLOCURILE: b2 – cămin asistaţi social, H7, IE2 
JIULUI integral BLOCURILE: I2, I3, I4, I6 
PĂCII integral BLOCURILE: b5 – cămin, b6 – cămin, c9 – cămin , C10, IE1 

PRIETENIEI integral

BLOCURILE: a1 – cămin asistaţi social, a2 – cămin, a3 – cămin,  
a4 – cămin, a5 – cămin, a6 – cămin, a7 – cămin, a8 – cămin, 
c1 – cămin asistaţi social,  c2 – cămin, c3 – cămin, G5 
 

SECŢIA DE VOTARE NR. 89 ‐ COLEGIUL „GHEORGHE TĂTĂRESCU” ROVINARI – Str. Jiului, nr. 6 
ALEEA PIEŢII integral BLOCUL: G4 

B‐DUL MINERILOR integral BLOCURILE: L1, L4, M2 
CONSTRUCTORILOR integral NUMERELE: 4, 6, 8, 19, 25 

TINERETULUI BLOCURILE: F3, G2, G3, M1 
 

SECŢIA DE VOTARE NR. 90 – GRĂDINIŢA NR. 3 ROVINARI – Aleea Cireşului, Nr. 2 
ALEEA CIREŞULUI integral NUMĂRUL 9 
ALEEA CRINULUI integral BLOCUL: S5 

ALEEA MESTEACĂNULUI integral BLOCUL: S3 
ALEEA ZORILOR integral BLOCUL: T2 

TERMOCENTRALEI BLOCURILE: R1, R2, S2, S4, S6, NUMĂRUL 1, NUMĂRUL 18 
 

SECŢIA DE VOTARE NR. 91 – GRĂDINIŢA NR. 3 ROVINARI – Aleea Cireşului, Nr. 2 
ALEEA ZAMBILELOR integral BLOCUL: T4 

TERMOCENTRALEI BLOCURILE: R4, R5, R6, T1, T3, T5 
TINERETULUI BLOCUL: T6 

 

SECŢIA DE VOTARE NR. 92 – GRĂDINIŢA CARTIER VÎRŢ, Nr. 61 
DRUM EUROPEAN CARTIER VÎRŢ, CARTIER NOU VÎRŢ, POIANA 

 







































 
 

UNIUNEA EUROPEANĂ 
 

 
GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

 
 

Intrumente structurale 
2007-2013 

 

 

 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL „CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE” 
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră” 

 

AXA PRIORITARA III - „TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR PENTRU SECTOARELE PRIVAT ŞI PUBLIC”  
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 2 „DEZVOLTAREA ŞI CREŞTEREA EFICIENŢEI SERVICIILOR PUBLICE ELECTRONICE”  
 

 
 

 “IMPLEMENTARE SOLUȚII DE E-GUVERNARE LA NIVELUL JUDEȚULUI GORJ, ZONA CENTRU, 
PENTRU EFICIENTIZAREA SERVICIILOR PUBLICE OFERITE CĂTRE CETĂȚENI“ 

COD SMIS – CSNR 48415 

Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională 

Solicitant / lider de proiect: UAT Județul Gorj prin Consiliul Județean Gorj 

Parteneri: UAT Oraş Rovinari, UAT Comuna Negomir, UAT Comuna Dăneşti, UAT Comuna Băleşti, UAT Comuna 
Bîlteni, UAT Oraş Ţicleni, UAT Comuna Drăgotești, UAT Comuna Turcineşti, UAT Comuna Urdari, UAT Comuna 
Bălăneşti, UAT Comuna Godineşti, UAT Comuna Schela, UAT Comuna Hurezani, UAT Comuna Licurici, UAT 
Comuna Alimpeşti 

OBIECTIVELE PROIECTULUI  

Obiectivul general al proiectului constă în implementarea unor soluții de e-guvernare, prin completarea și îmbunătățirea 
infrastructurii actuale a unităților administrative cu sisteme performante, capabile să asigure o platformă operațională 
eficientă, ce va deservi atât actul administrativ cât și serviciile publice oferite în sprijinul cetățenilor și a mediului de afaceri.  

Obiectiv specific 1: eficientizarea activităților interne ale instituțiilor publice, prin optimizarea gestionării principalelor fluxuri 
de activităţi şi date, utilizând mijloace specifice TIC;  

Obiectiv specific 2: îmbunătățirea interacțiunii cu beneficiarii actului administrativ, prin dezvoltarea de servicii publice 
online. 

Obiectiv specific 3: Implementarea unui sistem informatic integrat, interoperabil și interconectat pentru gestionarea 
Registrului Agricol în format electronic şi a altor servicii specifice administraţiei publice locale (partenerii din proiect), 
precum şi instruirea corespunzătoare a personalului intern, în vederea asigurării utilizării și actualizării corecte a sistemului 
informatic și a conținutului informațional.  

VALOAREA PROIECTULUI  
Valoarea totală a Proiectului care face obiectul finanţării nerambursabile este 6.560.000,00 lei, din care:  

a). valoare totală eligibilă în sumă de 6.542.997,56 lei;  
b). valoare neeligibilă în sumă de 17.002,44 lei.  

 
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi 
www.fonduri-ue.ro. 
 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului 
României 

http://www.fonduri-ue.ro/
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- Măsura 121- 

Modernizarea exploatațiilor agricole 

 

I. Depunere 
Termen Modul depunerii Criterii de selecție 

20 mai – 18 iulie 2014 Depunere online Pe baza grilei de evaluare, 
punctajul minim fiind de 15 
puncte 

 

II. Eligibilitatea solicitantului 
Fermieri, persoane fizice sau juridice (), care practică în principal activități agricole, a căror 

exploatație are o dimensiune egală sau mai mare de 2 UDE care este înregistrată în Registrul unic de 
identificare / Registrul agricol. 

Solicitantul trebuie să fie:  

 persoană fizică, cu obligația de a se autoriza ca persoana fizică autorizată/ întreprindere 
individuală în termen de 30 de zile de la data primirii notificării privind selectarea Cererii de 
Finanțare;  

 Persoană fizică autorizată; 
 Întreprindere individuală; 
 Întreprinderi familiale; 
 Societate în nume colectiv – SNC; 
 Societate în comandită simplă – SCS; 
 Societate pe acțiuni – SA; 
 Societate în comandită pe acțiuni – SCA; 
 Societate cu răspundere limitată – SRL; 
 Societate comercială cu capital privat; 
 Societate agricolă; 
 Societate cooperativă agricolă; 
 Cooperativă agricolă; 
 Sunt eligibile și firmele noi.  

 
Nu sunt eligibili: 

 Exploatațiile agricole de subzistență(exploatații care produc exclusiv pentru consumul 
propriu) cu dimensiune de sub 2 UDE; 

 Exploatațiile agricole rezultate din fracționarea în anul 2013 a altor exploatații pentru 
obținerea unui sprijin financiar din cadrul Măsurii 121, necuvenit; 

 dimensiunea economică a exploatației agricole se calculează conform Cererii de Finanțare în 
sheet-ul specific Măsura 121 – Stabilirea categoriei de fermă – după cum urmează: 
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o În cazul exploatațiilor agricole care prevăd în cadrul proiectului modernizarea acesteia, 
dimensiunea se va calcula pentru anul în curs la data depunerii Cererii de Finanțare. 
o În cazul exploatațiilor agricole care prevăd activități agricole complet noi, dimensiunea 
economică va fi cea rezultată ca urmare a realizării investiției 

 
III. Tipuri de Investiții și cheltuieli eligibile 

1. Construirea și/ sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producția agricolă la nivel de 
fermă, incluzând Investițiile pentru respectarea standardelor comunitare și pe cele pentru 
protecția mediului și depozitarea îngrășămintelor; 
2. Construirea și/ sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul 
agricol, inclusiv utilități și racorduri identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau 
Memoriul Justificativ; 
3. Construirea și/ sau modernizarea fermelor de taurine pentru producția de lapte, ca de 
exemplu: echipamente pentru producerea de furaje, instalații de muls, linii tehnologice de 
prelucrare și ambalare a produselor, dotări tehnice în scopul asigurării controlului calității la nivel 
de fermă etc.; 
4. Construirea și/ sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice și instalațiilor de irigat, 
asigurarea utilităților în vederea respectării condițiilor de mediu; 
5. Achiziționarea sau achiziționarea în leasing7 de tractoare noi, combine de recoltat, mașini, 
utilaje, instalații, echipamente și accesorii, echipamente și software specializate, identificate ca 
necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ; 
6. Achiziționarea sau achiziționarea în leasing de noi mijloace de transport specializate8, 
necesare activității de producție, identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul 
Justificativ; 
7. Înlocuirea plantațiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfârșitul ciclului biologic de producție 
(minim 40 ani)și care nu sunt incluse în sistemul de restructurare/ reconversie al plantațiilor de 
viță-de-vie sprijinit prin FEGA în cadrul OCP vin și înființarea plantațiilor pentru struguri de masă; 
8. Înființarea plantațiilor de pomi, arbuști fructiferi și căpșuni; 
9. Înființarea pepinierelor de viță de vie, pomi fructiferi și arbuști, alți arbori; 
10. Investiții pentru producerea și utilizarea durabilă a energiei din surse regenerabile în cadrul 
fermei ; 
11. Investiții pentru înființarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de producție scurt și 
regenerare pe cale vegetativă, în scopul producerii de energie regenerabilă; 
12. Investiții în apicultură, cu excepția celor realizate prin Programul Național Apicol; 
13. Investiții pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei9, cuprinzând echipamente 
pentru vânzarea acestora, inclusiv depozitare, răcire etc.; 
14. Costurile generale ale proiectului, conform articolului nr. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006, 
cum ar fi: taxe pentru arhitecți, ingineri și consultanți, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberarea 
certificatelor, avizelor și autorizațiilor necesare implementării proiectelor, așa cum sunt ele 
menționate în legislația națională, achiziționarea de patente și licențe (maxim 8% din valoarea totală 
eligibilă a proiectului, dacă proiectul prevede și construcții și maxim 3% în cazul în care proiectul nu 
prevede realizarea construcțiilor); 
15. Investiții necesare adaptării exploatațiilor pentru agricultura ecologică; 
16. Investițiile necesare realizării conformității cu standardele comunitare. 
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Vor fi considerate cheltuieli eligibile, mijloacele de transport specializate care transportă numai un 
anumit tip de materii prime/mărfuri adecvate activității descrise în proiect, următoarele: 
- Autocisterne, 
- Autoizoterme (prevăzute cu izolație termică a pereților, dar fără agregat frigorific, fiind 
folosite pentru transportul mărfurilor alimentare), 
- Autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi controlate), 
- Mijloace de transport animale, 
- Mijloace de transport albine. 
Cheltuielile cu orice alt mijloc de transport nu sunt considerate eligibile. 

ATENȚIE! Utilitățile aferente trebuie să fie asigurate prin proiect, dintr-o sursă existentă sau de la 
terți. 
 
NU SUNT ELIGIBILE: 
1. Construcția sau modernizarea locuinței; 
2. Achiziționarea de bunuri second-hand; 
3. Achiziția de drepturi de producție agricolă, de animale, plante anuale și plantarea lor, conform art. 
55, pct.2 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1974/ 2006; 
4. Achiziționarea de teren; 
5. TVA, cu excepția TVA-ului nerecuperabil, în cazul în care este în mod real și definitiv suportat 
de către beneficiari, alții decât persoanele neimpozabile, conform art.71 (3), lit. a din 
Regulamentul (CE) nr. 1698/ 2005; 
6. Costuri operaționale, inclusiv costuri de întreținere și chirie; 
7. Comisioane bancare, costurile garanțiilor și cheltuieli similare; 
8. Contribuția în natură; 
9. Costuri de schimb valutar, taxe și pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului 
euro APDRP; 
10. Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobânzi, prima de asigurare 
etc.; 
11. Costuri realizate înainte de aprobarea proiectului, cu excepția studiilor tehnice, a planurilor de 
afaceri și a studiilor de fezabilitate; 
12. Costuri aferente Planului de afaceri sprijinit prin măsura 143 „Furnizarea de servicii de 
Consiliere și consultanță pentru agricultori” 
13. Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente; 
14. Achiziția de mijloace de transport pentru uz personal și transport persoane; 
15. Investiții privind operațiunile de simplă înlocuire10 în conformitate cu art. 55 din Regulamentul 
(CE) nr. 1974/ 2006; 
16. Investiții în sectorul de piscicultură și acvacultură; 
17. Investiții în exploatații de creștere a animalelor de blană; 
18. Investiții pentru producerea pomilor de Crăciun; 
19. Investițiile realizate în cadrul schemelor de sprijin în conformitate cu Art. 2 (2) din 
Regulamentul (CE) nr. 1974/ 2006. 
Lista Investițiilor și costurilor neeligibile se completează cu prevederile din Hotărârea de Guvern 
privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanțate din Fondul European 
Agricol pentru Dezvoltare Rurală. 
ATENȚIE! Pentru evitarea dublei finanțări beneficiarii Măsurii 141 - Sprijinirea fermelor agricole de 
semi-subzistenta - care și-au prevăzut realizarea de Investiții și au primit punctaj la criteriul de secție 5 
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c. Investiții realizate din fonduri proprii - până la sfârșitul anului 3, în cadrul Măsurii 121, trebuie să 
realizeze alte Investiții decât cele prevăzute în Planul de afaceri aferent Măsurii 141. 
Pentru verificarea evitării dublei finanțări, solicitantul care a mai beneficiat de finanțare 
nerambursabilă, va prezenta documentul 14- Raport asupra utilizării programelor de finanțare 
nerambursabilă prin care se vor verifica cheltuielile rambursate. Dacă se regăsesc acelea și tipuri de 
cheltuieli fără o justificare, sau nu se aprobă justificarea acestora, valoarea proiectului se diminuează 
cu valoarea acestor cheltuieli nejustificate. 
* „investiția de simplă înlocuire” înseamnă o investiție care înlocuiește o clădire existentă sau o 
mașină sau părți din acestea, cu altele noi și moderne, fără a crește capacitatea de producție cu mai 
mult de 25% sau fără a implica schimbări în natura producției sau a tehnologiei implicate. Nu sunt 
considerate Investiții de înlocuire următoarele: demolarea completă a unei clădiri vechi de cel puțin 30 
de ani din cadrul fermei și înlocuirea cu o clădire modernă, și renovarea fundamentală a unei clădiri 
din cadrul fermei. 
Renovarea este considerată fundamentală când costul total este de cel puțin 50% din valoarea noii 
clădiri, 
 

IV. Condiții de  finanțare 
 

 Pentru proiectele care nu includ Investiții pentru producereași utilizarea ener
giei regenerabileși nu sunt forme associative 

 

 
 
Pentru aceste sectoare sprijinul nerambursabil se va putea majora cu: 
o 10%    pentru  Investițiile realizate  de tinerii  agricultori  cu  vârsta sub  40  ani,  la  data 

depunerii Cererii de Finanțare;  
o 10%  pentru Investițiile realizate de agricultorii din zonele montane cu handicap  

natural, în zone cu handicap naturalși în arii naturale protejate încadrate în rețeaua Natur
a 2000 (conform Regulamentului CE nr.1698/2005, art. 36, litera a, punctele i, ii  
și iii);  

o 10%    pentru  Investițiile  având  drept  scop  implementarea  noilor  provocări  prin  
următoarele  tipuri  de  operațiuni:  „Îmbunătățirea  eficienței  utilizării și  depozitării 
îngrăşămintelor cu azotat”, „Instalații pentru tratamentul apelor reziduale în  

Tipul proiectului Valoarea maximă 
eligibilă 

Ponderea sprijinului 
nerambursabil 

Valoarea sprijinului 
nerambursabil 

Sectorul vegetal 
1. Proiecte cu construcții montaj 1.000.000 Euro 40% 400.000 Euro 
2. Proiecte privind achiziția de 
echipamente și utilaje 

700.000 Euro 40% 280.000 Euro 

Sectorul zootehnic 
1. Proiecte cu construcții montaj 2.000.000 Euro 40% 800.000 Euro 
2. Proiecte privind achiziția de 
echipamente și utilaje 

1.000.000 Euro 40% 400.000 Euro 

Pentru proiectele care includ  Investiții pentru introducerea standardului lapte crud 
 2.000.000 Euro 40% 800.000 Euro 
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exploatații agricole și  în  cadrul  proceselor  de  prelucrare și  comercializare”. Această  
majorare se aplică  exclusiv  la  partea  din  proiect  destinată  Investițiilor  în  aceste  dou
ă  tipuri  de operațiuni. 
 

 
 Pentru proiectele care includși Investiții pentru producereași utilizarea energi
ei regenerabile 

 

Tipul proiectului Valoarea maximă 
eligibilă 

Ponderea 
sprijinului 

nerambursabil 

Valoarea 
sprijinului 

nerambursabil 
Sectorul vegetal 
1. Proiecte cu construcții montaj 1.000.000 Euro 40% 400.000 Euro 
2. Proiecte privind achiziția de 
echipamente și utilaje 

700.000 Euro 40% 280.000 Euro 

Sectorul zootehnic 
1. Proiecte cu construcții montaj 2.000.000 Euro 40% 800.000 Euro 
2. Proiecte privind achiziția de 
echipamente și utilaje 

1.000.000 Euro 40% 400.000 Euro 

Pentru proiectele care includ  Investiții pentru introducerea standardului lapte crud 
 2.000.000 Euro 40% 800.000 Euro 

 
 Pentru forma asociativă  

 

Tipul proiectului Valoarea maximă 
eligibilă 

Ponderea 
sprijinului 

neramburs
abil 

Valoarea 
sprijinului 

nerambursabil 

1. Formă asociativă 4.000.000 Euro 40% 1.600.000 Euro 
 
 

V. Plata 
 
Termenul  de rambursare  a  cheltuielilor  eligibile  aferente  unui  dosar  cerere  de   
plată  este  de maxim 90 de zile calendaristice de la data când cererea de plată este  
completă.  
ATENȚIE!   Beneficiarul este obligat să nu înstrăineze sau/ și să modifice substantial 
 investiția realizată prin proiect pe o perioadă de 5 ani de la data semnării Contractului de Fin
anțare.   
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- Măsura 121- 

Ferma de familie 

 

I. Depunere 
Termen Modul depunerii Criterii de selecție 

20 mai – 18 iulie 2014 Depunere online Pe baza grilei de evaluare, 
punctajul minim fiind de 15 
puncte 

 

II. Eligibilitatea solicitantului 
Fermieri, persoane fizice sau juridice (), care practică în principal activități agricole, a căror 

exploatație are o dimensiune cuprinsă între 2 și 50 de UDE, și care este înregistrată în Registrul unic 
de identificare / Registrul agricol. 

Solicitantul trebuie să fie:  

 persoană fizică, cu obligația de a se autoriza ca persoana fizică autorizată/ întreprindere 
individuală în termen de 30 de zile de la data primirii notificării privind selectarea Cererii de 
Finanțare;  

 Persoană fizică autorizată; 
 Întreprindere individuală; 
 Întreprinderi familiale; 
 Societate în nume colectiv – SNC; 
 Societate în comandită simplă – SCS; 
 Societate pe acțiuni – SA; 
 Societate în comandită pe acțiuni – SCA; 
 Societate cu răspundere limitată – SRL; 
 Societate comercială cu capital privat; 
 Societate agricolă; 
 Societate cooperativă agricolă; 
 Cooperativă agricolă; 
 Sunt eligibile și firmele noi.  

 
Nu sunt eligibili: 

 Exploatațiile agricole de subzistență(exploatații care produc exclusiv pentru consumul 
propriu) cu dimensiune de sub 2 UDE; 

 Exploatațiile agricole cu dimensiunea economică mai mare de 50 UDE 
 Dimensiunea economică a exploatației agricole se calculează conform Cererii de Finanțare în 

sheet-ul specific Măsura 121 – Stabilirea categoriei de fermă – după cum urmează: 
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o În cazul exploatațiilor agricole care prevăd în cadrul proiectului modernizarea acesteia, 
dimensiunea se va calcula pentru anul în curs la data depunerii Cererii de Finanțare. 
o În cazul exploatațiilor agricole care prevăd activități agricole complet noi, dimensiunea 
economică va fi cea rezultată ca urmare a realizării investiției 

 
III. Tipuri de Investiții și cheltuieli eligibile 

1. Construirea și/ sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producția agricolă la nivel de 
fermă, incluzând Investițiile pentru respectarea standardelor comunitare și pe cele pentru 
protecția mediului și depozitarea îngrășămintelor; 
2. Construirea și/ sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul 
agricol, inclusiv utilități și racorduri identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau 
Memoriul Justificativ; 
3. Construirea și/ sau modernizarea fermelor de taurine pentru producția de lapte, ca de 
exemplu: echipamente pentru producerea de furaje, instalații de muls, linii tehnologice de 
prelucrare și ambalare a produselor, dotări tehnice în scopul asigurării controlului calității la nivel 
de fermă etc.; 
4. Construirea și/ sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice și instalațiilor de irigat, 
asigurarea utilităților în vederea respectării condițiilor de mediu; 
5. Achiziționarea sau achiziționarea în leasing7 de tractoare noi, combine de recoltat, mașini, 
utilaje, instalații, echipamente și accesorii, echipamente și software specializate, identificate ca 
necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ; 
6. Achiziționarea sau achiziționarea în leasing de noi mijloace de transport specializate8, 
necesare activității de producție, identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul 
Justificativ; 
7. Înlocuirea plantațiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfârșitul ciclului biologic de producție 
(minim 40 ani)și care nu sunt incluse în sistemul de restructurare/ reconversie al plantațiilor de 
viță-de-vie sprijinit prin FEGA în cadrul OCP vin și înființarea plantațiilor pentru struguri de masă; 
8. Înființarea plantațiilor de pomi, arbuști fructiferi și căpșuni; 
9. Înființarea pepinierelor de viță de vie, pomi fructiferi și arbuști, alți arbori; 
10. Investiții pentru producerea și utilizarea durabilă a energiei din surse regenerabile în cadrul 
fermei ; 
11. Investiții pentru înființarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de producție scurt și 
regenerare pe cale vegetativă, în scopul producerii de energie regenerabilă; 
12. Investiții în apicultură, cu excepția celor realizate prin Programul Național Apicol; 
13. Investiții pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei9, cuprinzând echipamente 
pentru vânzarea acestora, inclusiv depozitare, răcire etc.; 
14. Costurile generale ale proiectului, conform articolului nr. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006, 
cum ar fi: taxe pentru arhitecți, ingineri și consultanți, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberarea 
certificatelor, avizelor și autorizațiilor necesare implementării proiectelor, așa cum sunt ele 
menționate în legislația națională, achiziționarea de patente și licențe (maxim 8% din valoarea totală 
eligibilă a proiectului, dacă proiectul prevede și construcții și maxim 3% în cazul în care proiectul nu 
prevede realizarea construcțiilor); 
15. Investiții necesare adaptării exploatațiilor pentru agricultura ecologică; 
16. Investițiile necesare realizării conformității cu standardele comunitare. 
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Vor fi considerate cheltuieli eligibile, mijloacele de transport specializate care transportă numai un 
anumit tip de materii prime/mărfuri adecvate activității descrise în proiect, următoarele: 
- Autocisterne, 
- Autoizoterme (prevăzute cu izolație termică a pereților, dar fără agregat frigorific, fiind 
folosite pentru transportul mărfurilor alimentare), 
- Autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi controlate), 
- Mijloace de transport animale, 
- Mijloace de transport albine. 
Cheltuielile cu orice alt mijloc de transport nu sunt considerate eligibile. 

ATENȚIE! Utilitățile aferente trebuie să fie asigurate prin proiect, dintr-o sursă existentă sau de la 
terți. 
 
NU SUNT ELIGIBILE: 
1. Construcția sau modernizarea locuinței; 
2. Achiziționarea de bunuri second-hand; 
3. Achiziția de drepturi de producție agricolă, de animale, plante anuale și plantarea lor, conform art. 
55, pct.2 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1974/ 2006; 
4. Achiziționarea de teren; 
5. TVA, cu excepția TVA-ului nerecuperabil, în cazul în care este în mod real și definitiv suportat 
de către beneficiari, alții decât persoanele neimpozabile, conform art.71 (3), lit. a din 
Regulamentul (CE) nr. 1698/ 2005; 
6. Costuri operaționale, inclusiv costuri de întreținere și chirie; 
7. Comisioane bancare, costurile garanțiilor și cheltuieli similare; 
8. Contribuția în natură; 
9. Costuri de schimb valutar, taxe și pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului 
euro APDRP; 
10. Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobânzi, prima de asigurare 
etc.; 
11. Costuri realizate înainte de aprobarea proiectului, cu excepția studiilor tehnice, a planurilor de 
afaceri și a studiilor de fezabilitate; 
12. Costuri aferente Planului de afaceri sprijinit prin măsura 143 „Furnizarea de servicii de 
Consiliere și consultanță pentru agricultori” 
13. Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente; 
14. Achiziția de mijloace de transport pentru uz personal și transport persoane; 
15. Investiții privind operațiunile de simplă înlocuire10 în conformitate cu art. 55 din Regulamentul 
(CE) nr. 1974/ 2006; 
16. Investiții în sectorul de piscicultură și acvacultură; 
17. Investiții în exploatații de creștere a animalelor de blană; 
18. Investiții pentru producerea pomilor de Crăciun; 
19. Investițiile realizate în cadrul schemelor de sprijin în conformitate cu Art. 2 (2) din 
Regulamentul (CE) nr. 1974/ 2006. 
Lista Investițiilor și costurilor neeligibile se completează cu prevederile din Hotărârea de Guvern 
privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanțate din Fondul European 
Agricol pentru Dezvoltare Rurală. 
ATENȚIE! Pentru evitarea dublei finanțări beneficiarii Măsurii 141 - Sprijinirea fermelor agricole de 
semi-subzistenta - care și-au prevăzut realizarea de Investiții și au primit punctaj la criteriul de secție 5 
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c. Investiții realizate din fonduri proprii - până la sfârșitul anului 3, în cadrul Măsurii 121, trebuie să 
realizeze alte Investiții decât cele prevăzute în Planul de afaceri aferent Măsurii 141. 
Pentru verificarea evitării dublei finanțări, solicitantul care a mai beneficiat de finanțare 
nerambursabilă, va prezenta documentul 14- Raport asupra utilizării programelor de finanțare 
nerambursabilă prin care se vor verifica cheltuielile rambursate. Dacă se regăsesc acelea și tipuri de 
cheltuieli fără o justificare, sau nu se aprobă justificarea acestora, valoarea proiectului se diminuează 
cu valoarea acestor cheltuieli nejustificate. 
 

IV. Condiții de  finanțare 
 

Prin Măsura 121 se acordă fonduri nerambursabile în proporţie de 40% – 70% din valoarea 
eligibilă a proiectului, fondurile reprezentând cofinanţarea publică, la care trebuie să se adauge 
contribuţia privată. 
Plafonul minim acceptat pentru un proiect finanţat prin Măsura 121 este de 5.000 de Euro, 
această sumă reprezentând valoarea totală eligibilă a proiectului. 
Intensitatea sprijinului este diferenţiată după cum urmează: 
 
I. Pentru proiectele care nu includ investiţii pentru producerea și utilizarea energiei regenerabile 
și nu sunt forme asociative. 
Pentru toate proiectele depuse în cadrul Măsurii 121 - ferme familiale, atât pentru sectorul 
zootehnic cât și sectorul vegetal, valoarea maximă eligibilă a unui proiect nu va depăşi 125.000 
Euro, iar ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% (reprezentând 50.000 Euro). 
Pentru aceste sectoare sprijinul nerambursabil se va putea majora cu: 

o 10% - pentru investiţiile realizate de tinerii agricultori13 cu vârsta sub 40 ani, la data 
depunerii Cererii de Finanţare; 

o 10% - pentru investiţiile realizate de agricultorii din zonele montane cu handicap 
natural14, în zone cu handicap natural şi în arii naturale protejate încadrate în reţeaua 
Natura 200015 (conform Regulamentului CE nr.1698/2005, art. 36, litera a, punctele i, ii şi iii); 

o 10% - pentru investițiile avand drept scop implementarea noilor provocări prin 
următoarele tipuri de operaţiuni: „îmbunătăţirea eficienţei utilizării şi depozitării 
îngrăşămintelor cu azotat”, „instalaţii pentru tratamentul apelor reziduale în exploatatii 
agricole şi în cadrul proceselor de prelucrare şi comercializare”. Această majorare se 
aplică exclusiv la partea din proiect destinată investiţiilor în aceste două tipuri de operațiuni; 
 
II. Pentru proiectele care includ și investiţii pentru producerea și utilizarea energiei regenerabile 
Pentru toate proiectele depuse din sectorul zootehnic sau vegetal care includ și investiţii pentru 
producerea și utilizarea energiei regenerabile valoarea maximă eligibilă a unui proiect nu va depăşi 
125.000 Euro, iar ponderea sprijinului nerambursabil va fi de maxim 40% reprezentând 50.000 
Euro, fără majorări pentru investiţiile realizate de tinerii agricultori cu vârsta sub 40 ani la data 
depunerii Cererii de Finanţare, sau pentru investiţiile realizate de agricultorii din zonele montane 
cu handicap natural, în zone cu handicap natural şi în arii naturale protejate încadrate în reţeaua 
Natura 2000 (conform Regulamentului CE nr.1698/2005, art. 36, litera a, punctele i, ii şi iii), sau 
pentru investitiile având drept scop implementarea noilor provocări prin următoarele tipuri de 
operaţiuni: „îmbunătăţirea eficienţei utilizării şi depozitării îngrăşămintelor cu azotat”, „instalaţii 
pentru tratamentul apelor reziduale în exploatatii agricole şi în cadrul proceselor de prelucrare şi 
comercializare”. 
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III. Pentru forma asociativă 
Valoarea maximă eligibilă va fi de 125.000. Euro, iar ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 
40% reprezentând 50.000 Euro pentru proiectele care aparţin unei forme asociative și care 
deservesc majoritatea membrilor acesteia (jumatate plus unul din membri). 
Ponderea sprijinului nerambursabil de 40% nu va fi majorat pentru investiţiile realizate de tinerii 
agricultori cu vârsta sub 40 ani la data depunerii Cererii de Finanţare, sau pentru investiţiile 
realizate de agricultorii din zonele montane cu handicap natural, în zone cu handicap natural şi în 
arii naturale protejate încadrate în reţeaua Natura 2000 (conform Regulamentului CE 
nr.1698/2005, art. 36, litera a, punctele i, ii şi iii), sau pentru investitiile avand drept scop 
implementarea noilor provocari prin urmatoarele tipuri de operaţiuni: „îmbunătăţirea eficienţei 
utilizării şi depozitării îngrăşămintelor cu azotat”, „instalaţii pentru tratamentul apelor reziduale în 
exploatatii agricole şi în cadrul proceselor de prelucrare şi comercializare”. 

 
V. Plata 

 
Termenul  de rambursare  a  cheltuielilor  eligibile  aferente  unui  dosar  cerere  de   
plată  este  de maxim 90 de zile calendaristice de la data când cererea de plată este  
completă.  
ATENȚIE!   Beneficiarul este obligat să nu înstrăineze sau/ și să modifice substantial 
 investiția realizată prin proiect pe o perioadă de 5 ani de la data semnării Contractului de Fin
anțare.   
 
 

 
 

 



O R D I N    NR. 844 
din  26.05.2014 

pentru prorogarea termenului prev zut la art.11 alin.(1)  din anexa la Ordinul ministrului 
agriculturii i dezvolt rii rurale nr.573/2014 pentru aprobarea modului de implementare, a 

condi iilor specifice, a criteriilor de eligibilitate a termenilor de referin  i a modelului de cerere 
pentru acordarea ajutoarelor na ionale tranzitorii în sectorul zootehnic la speciile bovine i 

ovine/caprine i a ajutoarelor specifice pentru produc torii de lapte i de carne de vit  i 
produc torii de lapte i de carne de ovine/caprine, din zonele defavorizate, în anul 2014, precum i 

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii i dezvolt rii rurale nr.573/2014 
 

 
V zând Referatul Direc iei generale politici agricole i strategii nr.138469 / 26.05.2014,  
în temeiul art. 7 alin.(5) din Hot rârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea i 

func ionarea Ministerului Agriculturii i Dezvolt rii Rurale, precum i a unor structuri aflate în 
subordinea acestuia, cu modific rile i complet rile ulterioare, 

ministrul agriculturii i dezvolt rii rurale emite prezentul 
 
 

ORDIN 

Art. I. Se prorog  pân  la 20 iunie 2014 inclusiv, termenul prev zut la art.11 alin.(1) din anexa la 
Ordinul ministrului agriculturii i dezvolt rii rurale nr. 573/2014 pentru aprobarea modului de 
implementare, a condi iilor specifice, a criteriilor de eligibilitate a termenilor de referin  i a modelului 
de cerere pentru acordarea ajutoarelor na ionale tranzitorii în sectorul zootehnic la speciile bovine i 
ovine/caprine i a ajutoarelor specifice pentru produc torii de lapte i de carne de vit  i produc torii de 
lapte i de carne de ovine/caprine, din zonele defavorizate, în anul 2014, publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 289 din 18 aprilie 2014. 

 
Art. II. Anexa la Ordinul ministrului agriculturii i dezvolt rii rurale nr.573/2014 pentru 

aprobarea modului de implementare, a condi iilor specifice, a criteriilor de eligibilitate a termenilor de 
referin  i a modelului de cerere pentru acordarea ajutoarelor na ionale tranzitorii în sectorul zootehnic la 
speciile bovine i ovine/caprine i a ajutoarelor specifice pentru produc torii de lapte i de carne de vit  i 
produc torii de lapte i de carne de ovine/caprine, din zonele defavorizate, în anul 2014, se modific , 
dup  cum urmeaz : 

1. La articolul 9, litera a) a alineatului (2) se modific  i va avea urm torul cuprins: 
  „a) o singur  dat  pentru categoria de vârst  a animalului, respectiv: 
- pentru tineretul mascul care are vârsta de maximum 25 de luni la data ie irii din exploata ie cuprins  în 
perioada 16 iulie 2013 - 20 iunie 2014, 
- pentru tineretul femel  pân  la prima f tare, dar nu mai târziu de vârsta de 32 de luni la data ie irii din 
exploata ie cuprins  în perioada 16 iulie 2013-20 iunie 2014;                       
- pentru tineretul mascul existent în exploata ie care are vârsta de maximum 25 de luni pân  la data de 20 
iunie 2014; 
- pentru tineretul femel existent în exploata ie pân  la prima f tare, dar nu mai târziu de vârsta de 
maximum 32 de luni pân  la data de 20 iunie 2014.” 
 
 2. La articolul 11, litera c) a alineatului (2) se modific  i va avea urm torul cuprins: 

„c) adeverin  emis , prin proceduri SNIIA, de c tre medicul veterinar cu competen e în acest 
sens, care atest  c  toate bovinele, ovinele i caprinele din exploata ie sunt cuprinse în Programul 
ac iunilor de supraveghere, prevenire, control i eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la 
animale la om, protec ia animalelor i protec ia mediului, de identificare i înregistrare a bovinelor, 
suinelor, ovinelor i caprinelor, iar ac iunile prev zute sunt efectuate la zi;” 

 

MMIINNIISSTTEERRUULL  AAGGRRIICCUULLTTUURRIIII  II  DDEEZZVVOOLLTT RRIIII  RRUURRAALLEE  



 3. Literele a) i b) ale articolului 12 se modific  i vor avea urm torul cuprins: 
„a) copia de pe pa aportul fiec rui animal pentru care se solicit  prim /copie de pe documentele 

care atest  ie irile din efectiv, dup  caz, pentru schema prev zut  la art. 1 lit. b), în cazul  exploata iilor 
înfiin ate în perioada 1 februarie 2013 – 17 aprilie 2014 i/sau pentru care nu s-a solicitat/beneficiat de 
prim  în anul 2013;  

b) copia de pe dovada de înregistrare a beneficiarilor în sistemul de administrare a cotelor de 
lapte, precum i a cantit ilor de lapte livrate i/sau vândute direct, pentru schema prev zut  la art.1 lit.a), 
în cazul produc torilor agricoli, noi înregistra i în sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul de 
cot  2013 -2014 sau care nu au depus cerere în anul 2013;” 

 
 4. Litera a) a articolului 16 se modific  i va avea urm torul cuprins: 
„a) adeverin a eliberat  de Agen ia Na ional  pentru Ameliorare i Reproduc ie în Zootehnie "Prof. Dr. 
G. K. Constantinescu", prin structurile sale teritoriale, care certific   rasele de carne i meti ii acestora, 
prin verificarea datelor din certificatele de origine, buletinele de îns mân ri artificiale/adeverin ele de 
mont  natural . Verific rile se realizeaz  conform manualului de proceduri elaborat de Agen ia Na ional  
pentru Ameliorare i Reproduc ie în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu" i aprobat de Ministerul 
Agriculturii i Dezvolt rii Rurale.” 
 
 5. Litera f) a articolului 16 se modific  i va avea urm torul cuprins: 

 „f) pentru tineretul din rase de carne i/sau meti i cu rase de carne, copia unuia din urm toarele 
documente: certificat de origine al tineretului care s  ateste rasa de carne a acestuia sau buletin de 
îns mân ri artificiale/adeverin  de mont  natural  pe care s  se men ioneze codul tat lui, care trebuie s  
fie din ras  de carne. 

 
 6. Articolul 25 se modific  i va avea urm torul cuprins: 

„Art. 25.  Reducerile i excluderile aplicabile pentru schemele de plat  prev zute la art.2  lit.a), b) 
i c) sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii i dezvolt rii rurale nr.37/2013, iar pentru 

schema de plat  prev zute la art.2 lit.d) sunt cele aprobate prin  Ordinul ministrului agriculturii i 
dezvolt rii rurale nr.568/2014.” 

 
7. Alineatul (2) al articolului 27 se modific  i va avea urm torul cuprins: 
„ (2) Pentru schemele de plat  prevazute la art.2, Agen ia de Pl i i Interven ie pentru Agricultur  

aprob , pân  la data de 1 februarie 2015, situa iile centralizatoare cu num rul total de capete elgibile i 
calculeaz  cuantumul în conformitate cu art.3 din Hot rârea Guvernului nr.298/2014 privind schema de 
ajutor specific acordat produc torilor de lapte i de carne de vit  i produc torilor de lapte i de carne de 
ovine/caprine, din zonele defavorizate.” 

 
8. La anexa nr.1, num r curent 50, capitolul I „Angajamente i declara ii pentru ANT 

bovine”, punctul 1, litera b), a doua liniu  se modific  i va avea urm torul cuprins: 
„-- efectivul din exploata ia înfiin at  în perioada 1 februarie 2013-17 aprilie 2014, solicitat pentru prim , 

este de minimum 3 capete de bovine cu vârsta de minim 16 luni la data de 17 aprilie 2014 i tineretul bovin mascul 
i/sau femel are vârsta de minim 7 luni la data de 17 aprilie 2014, nepurt toare de prim ; 

 
9. La anexa nr.1, num r curent 50, capitolul II „Angajamente i declara ii pentru ajutor 

specific zona defavorizat  - bovine”, punctul 1, litera c), a zecea liniu  se modific  i va avea 
urm torul cuprins: 

„solicitarea ajutorului o singur  dat  : 
pentru tineretul mascul care are vârsta de maximum 25 de luni la data ie irii din exploata ie 
cuprins  în perioada 16 iulie 2013 - 20 iunie 2014/ existent în exploata ie i care are vârsta de 
maximum 25 de luni pân  la data de 20 iunie 2014; 
pentru tineretul femel  pân  la prima f tare, dar nu mai târziu de vârsta de 32 de luni la data ie irii 
din exploata ie cuprins  în perioada 16 iulie 2013-20 iunie 2014 / existent în exploata ie pân  la 
prima f tare, dar nu mai târziu de vârsta de maximum 32 de luni pân  la data de 20 iunie 2014;” 
 



10. La anexa nr.1, num r curent 50, capitolul III „Angajamente i declara ii pentru ajutor 
specific zona defavorizat  – ovine/caprine”, prima liniu  a punctului 1 se modific  i va avea urm torul 
cuprins:  

„- s  solicit ajutor specific pentru un efectiv cuprins între 50 i 300 de capete de femele ovine/caprine 
inclusiv pe beneficiar, care au vârsta de minimum un an la data de 30 martie  a anului de solicitare;” 

 
11.   La anexa nr.1, ultimul capitol „Controlul vizual al cererii de plat  i a documentelor ata ate”, în 

coloana „Documente ata ate”, rândurile 8, 10, 27 i 29 se modific  i vor avea urm torul cuprins: 
rândul 8: „Adeverin  emis , prin proceduri SNIIA, de c tre medicul veterinar cu competen e în acest 

sens, care atest  c  toate bovinele, ovinele i caprinele din exploata ie sunt cuprinse în Programul ac iunilor de 
supraveghere, prevenire, control i eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, 
protec ia animalelor i protec ia mediului, de identificare i înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor i 
caprinelor, iar ac iunile prev zute sunt efectuate la zi.” 

rândul 10: „Copie pa aport/copie document care atest  ie irea din exploata ie, dup  caz, pentru 
exploata iile nou înfiin ate i/sau pentru care nu s-a solicitat/beneficiat de prim  în anul 2013” 

rândul 27: „TC.2.1. Tineret din rase de carne - copia certificatului de origine al tineretului”  
rândul 29: „TC.2.2. Tineret metis - copia buletinului de îns mân ri artificiale/adeverin ei de 

mont  natural  pe care s  se men ioneze codul tat lui, care trebuie s  fie din ras  de carne.” 
 
 
 

 Art. III. Prezentul ordin se public  în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
 
 
 

VICEPRIM-MINISTRU 
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Daniel CONSTANTIN  













Blocurile de locuin e care au fost arondate altor sec ii de votare decât cele de pân  acum 

Blocurile mutate Fosta sec ie Actuala sec ie Num rul noii sec ii 

D5, 
F1, F2 Clubul Elevilor coala Gimnazial  Nr. 1 84 

H3 Clubul Elevilor coala Gimnazial  Nr. 1 85 

G13, G14, G15, G16, 
P3, P4, P5, P6, P7, P8, P10, P12, P18, P20, P22 Colegiul “Gheorghe T t rescu” coala Gimnazial  Nr. 3 86 

P1 coala Gimnazial  Nr. 1 coala Gimnazial  Nr. 3 86 

A1, A2, A4, A5, 
B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, 

C1, C7, 
I1 

Colegiul “Gheorghe T t rescu” coala Gimnazial  Nr. 3 87 

Strada Muncii: H4, NR. 1, Nr.2  Clubul Elevilor coala Gimnazial  Nr. 3 87 

A6, 
C2, C3 coala Gimnazial  Nr. 1 coala Gimnazial  Nr. 3 87 

D6 Clubul Elevilor Colegiul “Gheorghe T t rescu” 88 

a2 c min, a3, c min, a4 c min, a5 c min, 
a6 c min, a7 c min, a8 c min, 

b2 c min Asista i Social, b4 c min, b5 c min, b6, 
c2 c min, c3 c min, c9 c min, 

C10, 
G5, 

H5, H6, H7, 
IE1 

Clubul Elevilor Colegiul “Gheorghe T t rescu” 88 

F3, 
G2, G3, G4, 

L1, L4, 
M1, M2 

Strada Constructorilor: Numerele: 4, 6, 8, 19, 25 

Clubul Elevilor Colegiul “Gheorghe T t rescu” 89 

 



DELIMITAREA SEC IILOR DE VOTARE DIN ORA UL ROVINARI, JUDE UL GORJ
privind stabilirea sec iilor de votare, cu ocazia alegerilor pentru Parlamentul European i alegerile parlamentare par iale, din data de 25.05.2014

În conformitate cu Anexa Dispozi iei Primarului Ora ului Rovinari Nr. 373/12.03.2014 i Anexa Dispozi iei Primarului Ora ului Rovinari Nr. 468/24.04.2014
privind alegerile pentru Parlamentul European i alegerile parlamentare par iale, ce vor avea loc în data de 25.05.2014

SEC IA DE VOTARE NR. 84 COALA GIMNAZIAL NR. 1 ROVINARI – Str. Tineretului, nr. 1
CASTANILOR integral BLOCURILE: D1, D2, D3, D4, D5, E2, F2

TINERETULUI BLOCURILE: E1, E3, F1, G1

SEC IA DE VOTARE NR. 85 COALA GIMNAZIAL NR. 1 ROVINARI – Str. Tineretului, nr. 1
ALEEA COLII integral BLOCURILE: C4, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12, P2

MUNCII BLOCURILE: C5, C6, H1, H2, H3

SEC IA DE VOTARE NR. 86 – COALA GIMNAZIAL NR. 3 ROVINARI – Str. Muncii, nr. 1
22 DECEMBRIE 1989 integral BLOCURILE: G13, G14, G15, G16, P1, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P10, P12, P18, P20, P22

SEC IA DE VOTARE NR. 87 COALA GIMNAZIAL NR. 3 ROVINARI – Str. Muncii, nr. 1
ALEEA MACULUI integral BLOCUL: B1
ALEEA VULCAN integral BLOCURILE: B4, C1

MUNCII BLOCURILE: B5, B6, B7, C7, H4, I1, NUM RUL 1, NUM RUL 2
PLOPILOR integral BLOCURILE: A1, A2, A4, A5, A6, C2, C3, B2, B3

SEC IA DE VOTARE NR. 88 – COLEGIUL „GHEORGHE T T RESCU” ROVINARI – Str. Jiului, nr. 6
ALEEA BRADULUI integral BLOCUL: D6
ALEEA PARCULUI integral BLOCURILE: b4 c min , H5, H6

FLORILOR integral BLOCURILE: b2 – c min asista i social, H7, IE2
JIULUI integral BLOCURILE: I2, I3, I4, I6
P CII integral BLOCURILE: b5 – c min, b6 – c min, c9 – c min , C10, IE1

PRIETENIEI integral BLOCURILE: a1 – c min asista i social, a2 – c min, a3 – c min, a4 – c min, a5 – c min,
a6 – c min, a7 – c min, a8 – c min, c1 – c min asista i social, c2 – c min, c3 – c min, G5

SEC IA DE VOTARE NR. 89 COLEGIUL „GHEORGHE T T RESCU” ROVINARI – Str. Jiului, nr. 6
ALEEA PIE II integral BLOCUL: G4

B DUL MINERILOR integral BLOCURILE: L1, L4, M2
CONSTRUCTORILOR integral NUMERELE: 4, 6, 8, 19, 25

TINERETULUI BLOCURILE: F3, G2, G3, M1

SEC IA DE VOTARE NR. 90 – GR DINI A NR. 3 ROVINARI – Aleea Cire ului, Nr. 2
ALEEA CIRE ULUI integral NUM RUL 9
ALEEA CRINULUI integral BLOCUL: S5

ALEEA MESTEAC NULUI integral BLOCUL: S3
ALEEA ZORILOR integral BLOCUL: T2
TERMOCENTRALEI BLOCURILE: R1, R2, S2, S4, S6, NUM RUL 1, NUM RUL 18

SEC IA DE VOTARE NR. 91 – GR DINI A NR. 3 ROVINARI – Aleea Cire ului, Nr. 2
ALEEA ZAMBILELOR integral BLOCUL: T4

TERMOCENTRALEI BLOCURILE: R4, R5, R6, T1, T3, T5
TINERETULUI BLOCUL: T6

SEC IA DE VOTARE NR. 92 – GR DINI A CARTIER VÎR , Nr. 61
DRUM EUROPEAN CARTIER VÎR , CARTIER NOU VÎR , POIANA

























































MINISTERUL AFACERILOR INTERNEMINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL PENTRU SITUA II E UR EN  

“LT. COL. DUMITRU PETRESCU” 
AL UDE ULUI OR

-                
 

-                   
       

-              -
                 -

    
-             -

         
 

-        
       -
         

     -
triva vântului;
- la i ir a in l a uril   ult  lu ân ril  a rin   
v r ani ula u ri  a t l n ât a t a  nu r u  
a rin r a at rial l r u ti il  in r a ;
- n n a t a  nvi r  lu ân ril  a rin  nu  v r 
transporta în mijloacele de transport în comun sau în 
autoturisme;
- ajun i acas  lumân rile purt toare de lumin  s ânt  
se vor amplasa în si uran  în vase incom usti ile i la distan  de orice material com usti il

N CA UL RO UCERII UNUI NCE UT E INCEN IU  STRA I-  
CALMUL  NU RO UCE I ANIC  NU  IM IN E I I R SI I  N OR INE 
S A IUL RES ECTI   UTILI ÂN  C ILE E E ACUARE MARCATE I CEL MAI 

IM ORTANT SUNA I LA 

Tg-  C   .   
Telefon:0253/211212; Fax: 0253/211706

E-mail: office@isugorj.ro 
www.isugorj.ro 






















































	proiecthclimpozitesitaxe2015.pdf
	1pr_hcl _2010 1
	2ANEXA 1 LA H
	3ANEXA 2 2010 2
	4pr_anexa4_2010

	informare SVSU.pdf
	4560001
	4560002
	4560003
	4560004




