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HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind modificarea art. 117 din Regulamentul
pentru furnizarea și utilizarea energiei termice,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 425/1994
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Articolul 117 din Regulamentul pentru furnizarea și utilizarea
energiei termice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 425/1994, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 26 august 1994, cu modificările
ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 117. — Începerea perioadei de încălzire pentru consumatorii de tip
urban va avea loc după înregistrarea, timp de 3 zile consecutiv, între orele 20,00—
6,00, a unor valori medii zilnice ale temperaturii aerului exterior de +10º C sau mai
mici, iar oprirea încălzirii se va face după 3 zile consecutive în care temperatura
medie a aerului exterior depășește +10º C, între orele 20,00—6,00.”
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitarea liniei de
cale ferată Brașov—Simeria, componentă a Coridorului Rin—Dunăre, pentru circulația trenurilor cu
viteza maximă de 160 km/h, tronsonul Brașov—Sighișoara”
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele
publice, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investiții „Reabilitarea liniei de cale ferată
Brașov—Simeria, componentă a Coridorului Rin—Dunăre,
pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h,
tronsonul Brașov—Sighișoara”, prevăzuți în anexa care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. — Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se
realizează din fonduri externe nerambursabile conform Contractelor
de finanțare CEF (No INEA/CEF/TRAN/M2014/1042049 și No

INEA/CEF/TRAN/M2015/1131642) și în completare de la
bugetul de stat prin bugetul Ministerului Fondurilor Europene
conform prevederilor art. 6 alin. (6) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a
fondurilor europene pentru perioada de programare 2014—
2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea
nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum
și de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor
pentru plata despăgubirilor aferente imobilelor proprietate
privată care constituie coridorul de expropriere a lucrării de

