
  

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

 
HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 861/1999 pentru aprobarea închirierii de 

elemente de infrastructură din incinta perimetrelor administrate de Ministerul Apărării 

Naţionale, respectiv de Ministerul Afacerilor Interne şi de Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale, pentru amplasarea de echipamente de radiocomunicaţii 

 

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, 

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre: 

  

Articol unic – Hotărârea Guvernului nr. 861/1999 pentru aprobarea închirierii de elemente de 

infrastructură din incinta perimetrelor administrate de Ministerul Apărării Naţionale, respectiv de 

Ministerul Afacerilor Interne şi de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, pentru amplasarea de 

echipamente de radiocomunicaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.521 din 

27 octombrie 1999, cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

 

1. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 „Art.3 După aprobare, instalarea echipamentelor de radiocomunicaţii se face conform contractului 

de închiriere încheiat, în condiţiile legii, între solicitant şi Comandamentul transmisiunilor din 

Ministerul Apărării Naţionale, respectiv conducătorul structurii din Ministerul Afacerilor Interne cu 

personalitate juridică, care are în administrare bunul supus închirierii şi Direcţia radiocomunicaţii 

speciale şi de cooperare din Serviciul de Telecomunicaţii Speciale. Contractul de închiriere va 

cuprinde clauze de natură să asigure exploatarea bunului închiriat potrivit specificului acestuia. 

Alimentarea cu energie electrică a echipamentelor de radiocomunicaţii instalate în incinta 

perimetrelor administrate de instituţiile menţionate la art. 1 se face prin montarea unui contor 

separat.” 

 

2. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art.4 (1) Structurile Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului 

de Telecomunicaţii Speciale finanţate conform art. 62 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 500/2002, 

cu modificările şi completările ulterioare, care, după caz, administrează elemente de infrastructură, 

reţin o cotă de 50% din valoarea chiriei, diferenţa urmând a fi virată la bugetul de stat.  

(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul structurilor Ministerului Apărării Naţionale, 

Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului de Telecomunicaţii Speciale în cadrul cărora se 

desfăşoară activităţi finanţate integral din venituri proprii, în condiţiile prevăzute la art. 67 din 

Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, dacă spaţiul închiriat este afectat în 

totalitate activităţii finanţate integral din venituri proprii. 

(3) Sumele reţinute de structurile prevăzute la alin. (1) se utilizează pentru finanţarea cheltuielilor 

curente şi de capital, iar excedentele anuale se gestionează potrivit prevederilor legale. 

(4) Sumele reţinute de structurile prevăzute la alin. (2) se utilizează pentru finanţarea cheltuielilor 

curente şi de capital prevăzute în bugetele activităţilor finanţate integral din venituri proprii, iar 

excedentele anuale se gestionează potrivit prevederilor legale.” 
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