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• Buletinul Oficial nr. 9 din 19 
februarie 1975 supliment A publi
că ordinul M.C.I. nr. 4071 din 14 
februarie a.c. privind stabilirea pre
țurilor cu amănuntul pentru unele 
bunuri de consum.

• Buletinul Oficial partea I nr. 
34 din 7 aprilie 1975 publică ur
mătoarele acte normative :

— Decretul nr. 36/1975 al Consi
liului de Stat, cu privire la reorga
nizarea activității unităților de cer
cetare din subordinea Ministerului 
Educației și învățămintului și a 
Academiei de Științe Sociale și 
Politice ;

— Decretul nr. 37/1975 al Consi
liului de Stat cu privire la reorga
nizarea activității unor unități de 
cercetare științifică.

ÎN ACEST NUMĂR OFERĂ PRODUSE 
DISPONIBILE ÎNTREPRINDERILE:

COOPERATIVA MEȘTEȘUGĂREASCĂ DE INVALIZI „UNIREA" 
SATU MARE

FIȘIER
LEGISLATIV

Prin aceste două acte normative 
s-a procedat la reorganizarea ins
titutelor de cercetare pentru a se 
asigura o mai strinsă legătură cu 
problemele concrete ale dezvoltării 
social-economice a țării ;

— Decretul prezidențial nr. 66/975 
privind conferirea de distincții ale 
R. S. România unor unități agricole 
socialiste care au obținut produse 
agricole mari în anul 1974 ;

— H.C.M. nr. 191/1975 pentru 
aprobarea I.C.E. Romagrimex, de a 
participa la constituirea societății 
mixte Româno — Congoleze „Soci
ety Cotonniere Congolaise" împre
ună cu Republica Populară Congo;

— H.C.M. nr. 202/1975 pentru 
aprobarea I.C.E. Romagrimex de a 
participa la constituirea a 4 socie
tăți mixte arabolibiano — române ;

— Hotărîrea nr. 47/1975 a Co
mitetului de Stat pentru Prețuri pri
vind abrogarea și încetarea rea- 
bilității unor circulare și avize de 
principiu emise anterior de această 
instituție.

Str. Depozitelor, nr. 19. Telefon : 31100

2 ÎNTREPRINDEREA „ELECTROMUREȘ" TÎRGU MUREȘ
Str. Kossuth, nr. 114. Telefon: 11486

3
ÎNTREPRINDEREA DE MAȘINI-UNELTE Șl AGREGATE —

Bd. Muncii nr. 250
Telefoane : Centrala 4306.50 Serv, aprovizionare: ■

BUCUREȘTI

43.37.67

4 UZINELE CHIMICE ROMÂNE — BUCUREȘTI
Șoseaua Panduri, nr. 71. Telefon : 31-41.40

5
UZlNA DE CONSTRUCȚII Șl REPARAȚII UTILAJE Șl 

SCHIMB — VATRA DORNEI
Strada Podul Verde, nr. 36

PIESE DE

6
ÎNTREPRINDEREA DE STICLĂ „VICTORIA MUNCII' 

POIANA CODRULUI 
județul Satu Mare

" —

ÎNTREPRINDEREA „TEHNOFRIG* — CLUJ
Str. Fabrica de chibrituri, nr. 5—11. Telefon : 30758

RUBRICA „CURIER ECONOMIC LEGISLATIV" 
CUPRINDE:

Precizări privind contractarea și livrarea de bunuri necesare in
vestițiilor @ Constatarea și contestarea contravențiilor • Soluții arbi
trate și judecătorești (schimbarea caracterului contractului de transport ; 
suportarea cheltuielilor de expertiză ; condițiile acordării dobînzii legale 
de 6% pe an ; constatarea lipsurilor cantitative la produse obligatorii la 
cîntăriri de către cărăuș ; efectele semnării anexelor la contract) * în
trebări și răspunsuri.



METALE
PRODUSE DIN METAL

— Garnitură poșetă 303 buc. 1.893

— Garnitură poșetă 304 buc. 27.000

— Garnitură poșetă 307 buc. 19.000

— Garnitură poșetă 310 buc. 1.840

— Tablă aluminiu 3 mm kg. 360

— idem 4 mm kg. 188 

— idem 5 mm kg. 440

— Aluminiu bloc kg. 4300

— Cuie cap cilindru 2X25 kg- 138

— Cuie texuri 14 kg. 23

— Electrozi de craețuire 0 6 kg. 9

— Oțel lat arc 60X6 kg. 20

— Piulițe M4 buc. 60

— idem M5 buc- 80 

— idem M18 buc. 100 

— idem M22 buc. 100

— idem 95X9 ml. 70

— idem 95X10 ml- 300

— idem 114X12 ml. 100

— idem capete 121X6 ml. 120

— idem 133X10 ml- 15

— idem 140X8 ml. 44

— idem 146X8 ml. 130

— idem 159x6 ml. 42

— idem 159X» ml. 118

— idem 159X16 ml. 7,50

— idem 159X5 ml. 81

— idem 159X6 ml. 77

— idem 159X7 ml. 180

— Țevi construcții 159X12 ml- 12

— idem 159X14 ml- 29

— idem 159X16 ml. 70

— idem capete 168X10 ml. 5

— idem 273X9 ml. 300

— Bandă laminate la cald 20X2 kg. 533

— Oțel lat 90X13 arc. 4 kg. 2689

— idem 110X14 IL 37 kg. 1541 

— idem 120X30 kg. 280

— idem cornier format la rece 45X45X5 
kg. 4833

— idem INP 80 kg. 1415

— idem cu talpă 1,5X1000 buc. 30

— idem 2,2X750 buc. 10

— idem AE cu talpă 2,2X750 buc. 3

— idem 2,2X1000 buc. 20 

— idem 3X1000 buc- 10 

— idem 5,5X3000 buc. 6

— idem flanșat 10X1000 buc. 1

— idem 17X750 buc. 1 

— Ventilator cu motor 13x1000 buc. 2

— Alezoare stas 2647 0 11 buc. 1

— idem 1263 0 8 buc. 11

— idem 0 24 buc- 3

— idem 0 20 buc. 8

— idem 1264 0 8 buc. 5

— Alezoare stas 5713/A 0 12 buc. 5

— idem 0 21—24 buc. 2

— idem 0 24—27 buc. 3

— idem 0 27,5—31,5 buc. 5 

— idem 588 C- Ml buc. 3 

— idem C. M2 buc. 5 

— idem C. M3 buc- 5 

— idem C. M5 buc. 4

— Burghie de centrat st. 1114 0 10 buc. 5

— idem pt. lemn 0 18 buc. 30

— idem 0 17 buc. 10

— Prealiaj Fc. Si. Co- Mg. kg. 337 

— Sită bronz fosforos buc- 4

— idem 320 kg- 320 

— Oțel patrat 30X30 — OL 38 kg. 2233

— Cheie dinamometrică buc. 6 

— Cuțite rindea 24 buc- 1

— Alamă bare 0 30 buc. 11 — idem 160X160 — OL 38 kg. 5000 — idem 39 buc. 5

— idem 0 35 buc. 14

— idem late 20X10 buc- 15

— Aluminiu bare 0 20 buc- 36

— idem 0 25 buc- 126

— idem 0 30 buc. 76

— idem 0 40 buc. 30

— Sîrmă VL Py cu înveliș metalic 2,5
ml. 1500

— Motor electric flanșat 0,75X1000 buc. 1
— idem 4 ml. 300

— Tablă neagră 17 mm — OL 37 to. 7,0

— Țevi construcții 8X1 ml. 4057

— idem 34X3 ml. 119

— idem cu talpă 0,75X1000 buc. 11

— idem cu talpă 1,1x750 buc. 10

— idem 40 buc. 8

— idem 45 buc. 3

— idem 48 buc. 5

— idem duble 45 buc. 1

— idem 48 buc. 6

— idem 54 buc. 7

— idem 60 buc. 25

— idem gură broască 21 buc. 3

— idem 25 buc. 3

— idem cioplitor 36 buc- 10

— Clește cuie 200 buc. 15

— idem capete 0 51 ml. 130 — idem flanșate 1,1X1000 buc. 21 — idem 100 buc. 10

— idem 0 53 ml. 186 — idem cu talpă 1,1X1000 buc. 30 — idem 160 buc. 4

— idem declasată 76X3,5 ml. 334 — idem import 1,1X1000 buc- 2 — Cuțite grosime 650X80 buc. 2

— idem 83X11 ml. 800 — idem flanșat 1,1X1500 buc. 1

(



— Casmale buc. 77

— Clupă filetat țevi 3” buc. 1

— Echere metalice 63X40 buc. 3 
— Bobine AC-3 25A 220V buc. 10 — Clei de oase kg. 1300— idem 160X100 buc. 5

— idem 100X63 buc- 5

— Freze st. 1159 — 160X3 buc. 1

— idem 578 — 50X80 buc- 5

— idem 579 — 50X36 buc. 1 

— idem 2214 — 80X12 buc. 4 

— idem 100X16 buc. 5 

— idem 2215 50X5 buc. 1

— Idem 25A 380V buc. 11

— Bloc releu termic TGA 32 A kg. 1

— idem 60 A kg. 1

— Cot cu racord olandez 13/8 buc. 2

— Naftanat de cupru kg. 4 000 

— Bidinele zugrav buc. 37

----- 1 4 |-----
— Colorant galben (Gumigelb) kg. 600

— idem melc 3092 M 7 buc. 1 

— idem M 8 buc. 4 

— idem M 1 buc. 2 

— idem M 4 buc. 1 

— idem M 9 buc- 1 

— idem M 10 buc. 2

— Cuplunguri din plastic buc. 95

— Becuri electrice 150% 220V buc. 300

— idem 300W 220V buc. 50 

— idem 500W 220V buc. 17 

— Balasturi 20W buc- 30 

— idem 40 W buc- 30

— Placaj P.V-C. ml. 1365

— Profil unghiular placaj ml. 120 

— Tix praf cutii 33

— idem M 12 buc. 2 

— idem stas 2217 00X45 buc- 1

— idem 63X40 buc. 1

— Freze 3540 2X56 buc. 1

— idem 3542 80X60 buc. 1

— Pînze circular 450X2,8 buc. 2

— Prisme 80X170X200 buc- 3

— idem 20X50X10 buc. 6 

— idem 50X110X130 buc. 10 

— Rașpile pt. lemn 200 buc. 2 

— idem 300 buc. 4

— idem 65 W buc. 35 

— idem 65 W buc. 60 

— idem 250W buc. 50 

— Buton sonerie s.t- buc. 40 

— idem p.t. buc. 50

— Soclu siguranță 25 A buc. 60
\---------------------------------------------------- --
— Sifoane pardoseală 100 buc. 47 

— idem 70 buc. 13 

— Transformator 400—220—24 V buc. 40 

— idem 630—220—24 V buc. 10 

— Blocuri zidărie buc- 1260

— Pîslă gris 20 buc. 84

— Ondolux buc. 316

— Fețe perină buc. 403

— Mănuși doc per. 13

— idem 350 buc. 3 — Cărămizi eficiente buc. 39395

— Troile turnătorie Nr. 2 buc. 43

— idem Nr- 3 buc. 41

— idem Nr. 5 buc- 10

— Autotransformator AT R.8 buc. 2

I
— Praf pvc. — SK-67 kg. 1.311

— Granule polipropilen kg. 729

— Granule pvc. alb tip. I kg. 1.020

— Praf pulvogen 7817/67 kg. 10.000

— Amortizoare telescopice AT 11—4500 
buc- 35

— Garnit- Klingherit ventil 1/2” buc. 400

— Garnit. ventil Klingherit 3/4’ ’buc. 340

— idem 1 1/4” buc. 400

— Vibratoare de adîncime de lkW cu 
transformator

— Radiator electric cu ulei de 14 ele
ment 2000 W

— Hîrtie gumată lată 70 mm. kg. 178
— idem 2’/ buc. 400

— Lichid de amortizare kg. 10

— Rendix engrimat kg. 96 — Reductoare R.S.O.l 1:25 buc. 45

— Vopsea deimantrabil kg. 15



— Ventil 8539 A buc. j

— Manomctre 0 100 0—10 buc. 16

— idem presiune aer buc. 3

— idem buc. 3

— idem 0 60 buc. 10

— idem 0 100 — 0—25 buc- 29

— Arcuri spate IMS buc. 2

— idem SR 131 buc. 3

— Azbest fir. 0 0.75 kg. 25

— idem 2 kg. 51

— idem 6 buc. 11

— Armături antiexpiozive 100 W buc. 10

— Becuri sufite 12V—5W buc. 400

— idem 24V—100W buc. 7
— Bolț piston IMS buc. 3

— Bucșe arc T-V- buc. 60

— Bare tablou 60 A buc 30

— idem 100 A buc. 19

— Bucșă bielă motor I.M.S. buc. 8

— Contactor A.C.3 F.R. 380 63 A buc- 2

— Conectori 6 mm p- buc. 250

— idem 4 mm p. buc. 300

— Conductor cauciucat A.C.E. 0 10 ml-
165

— idem M.yP. 2X0,75 ml. 115

— Coturi radiator SR 113 buc. 10

— Cleme șir 4,6 buc. 300

— Cutii termale 16/35 buc- 4

— idem 50/70 buc. 2

— idem 95/120 buc. 1

— Conductor FF 500—2,5 ml- 38

— Cleme legătură 25 buc. 25

— idem C.L.P.N. 25 buc. 100

— idem 16 buc. 20

— idem 35 buc. 65

— idem 50 buc- 40

— idem 50 buc. 100

— idem 70 buc. 30

— idem 95 buc- 20

— idem 120 buc. 18

— idem 120 buc. 50

— Doze patrate buc. 149

— Eiemenți siguranță 100 A buc. 100

— Eiemenți tracțiune buc. 81

— Foaie arc IMS față I buc. 2

— Foaie arc IMS spate I buc. 6

— idem față 11 buc. 2 

— idem spate 11 buc- 2 

— idem SR 131-față I buc. 2 

— idem spate I buc. 10 

— idem spate 11 buc- 6 

— Furci siguranță 350 A buc. 76

— Furtun frină față ml. 174 

— idem spate ml. 85 

— Geantă față tractor buc. 1 

— întrerupătoare cu mercur buc. 5

— Corpuri de iluminat CPA 1X40 buc. 29

— Limitatori cursă 4460—4470 buc. 3 

— Lămpi electrice Moris 200V buc. 94 

— idem 300V buc- 94 

— Lampă C.S.T- 30 buc. 40 

— Melc direcție IMS buc. 1 

— Minere M.P.R. 500 buc. 28 

— Oale condensație 5 8” buc. 29 

— idem 3'4” buc. 5 

— Papuci cablu 400 buc- 90 

— Prize C.F- 16 buc. 3 

— Rotor dinam. IMS buc. 1 

— Robineți stație acetilenă buc. 10 

— Releu intermediar R.I. 3 buc. 15 

— idem 200 A buc. 1 

— Rezervor benzină SR 101 buc- 1

— Radiator apă SR. 101 buc- 1

— Tuburi electronice I. 3—70/0,8 buc- 16

— Volt metru 0,400 buc- 2 

— idem 600 buc- 4

(g

S.R. 101 :

— Ax fulie buc. 1 

— Arbore buc. 5 

— Arbore pompă buc. 4 

— Articulație bară buc. 10 

— Arc supapă buc. 3 

— Aparat control buc- 1 

— Arc supapă motor buc. 34 

— Arbore camă buc. 1

— Ax pinion mers înapoi buc- 2

— Ax piston buc. 4

— Ax diferențial cutie viteză

— Arc pompă apă buc. 27

— Bolț piston buc. 18

— Bulon arc față cercel buc. 14

— Bulon cap bară diferențial buc. 10

— Bucșe supapă buc. 115

— Bucșe pompă apă buc. 6

— Bucșe arbore camă buc. 12

— Bară direcție buc- 1

— Cap pompă apă buc. 1

— Camă delco buc. 3

— Cuzineți diferiți set- 41

— Coroană dințată buc, 2

— Corp carburator buc. 1

— Capac pompă benzină buc. 3

— Cuzineți palier! bielă set. 4

— Cuzineți bielă set. 1

— Diafragmă pompă benzină buc. 30

— Flanșe trompă buc. 1

— Garnituri galerie buc. 3

— Garnituri admisie buc- 42

— Garnituri reductor buc. 10

— Inele diferite buc. 35

— Indicator curent buc- 5

— Indicator ulei presiune buc. 9

— Indicator temp, apă buc. 2

— Lamă ștergător parbriz buc. 5

— Jigiere carburator buc. 24

— Membrană pompă benzină buc. 15

— Miner ridicat geam buc. 6

— Manometru buc. 1

— Manometru aer presiune buc- 2

— Melc acționare buc. 2

— Miner ușă buc. 3

— Oglindă far buc- 1

— Nucă cap bară buc. 6

— Pinion satelit buc. 2

— Pinion delco buc. 2

— Pastile supapă buc. 26



*
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— Pastile compresor buc. 7

— Plutitor carborator buc. 13

— Pastile cap bară buc. 5

— Priză direcție decupl. buc- 3

— Pistoane R.I. și R-Il buc. 36

— Pinion arbore intermediar buc. 2

‘*4- Pinion mers înapoi buc. 3

— Perne cabină buc. 3.

— Pinion conducător buc. 10

— Pompă apă buc. 2

— Pinioane diferite buc. 14

— Pinioane sincron Cut- viteză buc. 1

— Pastilă cap bară buc. 38

— Pirghie pompă benzină buc- 7

— Rotor distribuitor buc. 10

— Rotor pompă apă buc. 19

— Radiator buc. 1

— Ramă far buc. 2

— Radiator autobuz buc. 2

— Segmenți piston CN buc. 10

— Scaun supapă evacuare buc. 10

— Siguranță pivot fuzete buc. 24

— Supape buc. 5

— Sector direcție dințat buc- 2

— Supapă distrib. buc- 5

— Sondă manometrică buc. 4

— Supapă admisie buc. 2

— Segmenți diferiți set. 79

— Supapă evacuare buc. 6

— Supapă admisie buc. 6

— Supapă refulare buc 6

— Turbină! pompă apă buc. 3

— Volan direcție buc. 1

— Tacheți supapă buc. 31

M- 161

— Arbore pompă buc- 4

— Arc supapă buc. 5

— Arbore delco buc. 1

— Cama distribuitor buc. 3

— Tompă apă buc. 1

— Ax pompă, ulei compr. buc. 2

— Fulie arbore buc. 1

— Fuiic compresor buc- 1

— Inele buc- 1

— Inel interior buc. 10

— Inel compresor buc 5

UTOS 26

— Apărător pr. intern buc. 1

— Ax pompă apă dif. buc. 1

— Corp filtru ulei buc. 1

— Corp pompă apă buc. 2

— Disc ambreiaj buc. 8

— Diuze buc. 4

— Pompă hidraulică buc- 1

— Pinion coroană dințată buc- 1

— Pirghie ambreiaj diferite buc. 10

— Picior mobil buc 2

— Pernă tapițată tractor buc. 1

— Pirghie tractor buc. 2

— Radiator buc. 1

— Radiator ulei buc. 1

— Butuc roată remorcă buc. 1

— Rotor pompă apă Cerna buc. 72

— Rotor Cerna buc. 37

1

— Volan direcție (ax) buc. 2

RULMENȚI :

— DNKI 60/25 buc. 7

— NAX 2130 buc. 1

— R 564 buc. 1

—Wa 1020 buc. 11

— Q 210 buc. 4

— Q 218 buc. 5

— Q 306 buc. 4

— Q 308 buc. 4

— 942/20 buc. 15

— 942/30 buc. 13

—943/25 buc. 5

— 943/30 buc. 15

— 943/40 buc. 10

— 943/45 buc. 16

— 943/50 buc. 5

— 46124 buc. 14

— 61810 buc. 10

— 94901 buc. 15

— 108115 buc. 60

— 790601—676901 buc 10

— 701702 buc. 18

— 834701 buc 24

— 926722—791022 buc. 10

— 977909 buc. 20

— 4074105—NA4005V buc. 27

— 4074117—NA4017V buc 5

BUCȘE DE ATINGERE PENTRU
RULMENȚI

— II 207 buc. 150

— II 210 buc 24

— II 213 buc. 6

— II 215 buc. 14

— II 216 buc. 9

— II 307 buc. 26

— II 306 buc 38

— II 310 buc. 2

— H 2307 buc. 5
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PRECIZĂRI PRIVIND CONTRACTAREA 
ȘI LIVRAREA DE BUNURI NECESARE 

INVESTIȚIILOR

Instrucțiunea comună PAS — B.I. nr. 
7/1971, cît și practica arbitrate cristalizată 
pe marginea ei, se referă exclusiv la con
tractarea și livrarea utilajelor destinate 
obiectivelor de investiții. Dar realizarea 
unor asemenea obiective implică și alte 
prestații în afară de furnizările de utilaje 
și lucrările de construcții-montaj. La 
încheierea și executarea contractelor pri
vind asemenea prestații, trebuie să se ob
serve, anumite reguli speciale, ca în ma
teria utilajelor ? — iată întrebarea la care 
încercăm să răspundem în rândurile care 
urmează.

în conformitate cu art 69 din H-C.M. 
nr. 859/1970, sînt interzise contractarea și 
angajarea de cheltuieli înainte de aprobarea 
investițiilor, ca și începerea lucrărilor ne- 
admise la finanțare și creditare cu ex
cepția celor impuse de necesitatea înlătu
rării imediate a urmărilor unor calami
tăți.

întrucit textul se referă în mod generic 
la cheltuieli, se impune concluzia că inter
dicția de a contracta și livra înainte de 
aprobarea investiției se referă nu numai 
la utilaje, ci Ha orice prestații care sînt 
necesare realizării unei investiții. Pînă la 
urmă deci, hotărâtoare este afecțiunea 
prestației realizării unei investiții sau sa
tisfacerii unor necesități de alt ordin ale 
beneficiarului.

în consecință, astfel cum se arată în 
Decizia primului arbitru de stat nr. 161/ 
1975, sfera de aplicabilitate a art. 69 din 
H.C-M. nr. 859/1970 este dedusă din cu
prinsul noțiunii de investiție prin care, 
potrivit dispozițiilor legale în vigoare, se 
înțelege totalitatea cheltuielilor făcute 
pentru crearea de noi fonduri fixe, atît 
productive, cît și neproductive, pentru 
dezvoltarea, perfecționarea sau reconstru
irea fondurilor fixe existente, precum și 
alte cheltuieli asimilate investițiilor.

Așa fiind toate prestațiile destinate, 
realizării investițiilor, deci toate contrac
tele economice avînd ca obiect asemenea 
prestații, se pot încheia și executa în mod 
valabil numai cu condiția existenței apro
bării investiției-

Pentru evitarea neajunsurilor determi
nate de invocarea sau constatarea nulită
ții datorate neîndeplinirii acestei condiții, 
este indicat ca beneficiarul să precizeze în 
comandă sau la încheierea contractului, 
destinația specială a prestației. Furnizorul, 

de asemenea, trebuie să acorde atenție 
acestui aspect și, în cazuri flagrante, să 
se sesizeze din proprie inițiativă că în ra
port cu profilul de activitate al beneficia
rului, achiziționarea materialelor contrac
tate nu se face în scopul realizării sarci
nilor curente.

Livrarea produselor, în absența aprobă
rii investiției, este sancționată prin nuli
tatea operațiunii, cu consecința restituirii 
prestațiilor efectuate de către părți.

De asemenea, se poate pune problema 
unor consecințe păgubitoare, cum ar fi, 
de pildă, dobînzile percepute de bancă 
furnizorului care nu a reușit să încadreze 
contravaloarea produselor livrate, ori chel 
tuielile de transport neeconomicoase im
plicate de expedierea și apoi restituirea 
produselor livrate pe baza contractului 
nul.

Părțile sînt obligate să suporte aseme
nea pagube în funcție de culpa ce se re
ține în sarcina lor în legătură cu încheie
rea și executarea unui contract nul.

I. ICZKOVITS

FINANCIAR

CONSTATAREA ȘI CONTESTAREA 
CONTRAVENȚIILOR

în Cartea întreprinderii vol- IV s-a ex
pus pe larg condițiile în care există răs
punderea contravențională și modalitățile 
acesteia. O serie de amănunte legate de 
împrejurări, de fapt, cu totul speciale fac 
necesare unele precizări suplimentare.

• Contravențiile prevăzute în art. 1 din 
H.C-M. nr. 68'1970 (republicat în Buletinul 
Oficial nr. 13/1972) se constată nu numai 
de organele de control financiar-bancar, ci 
și de către persoanele din cadrul contro
lului financiar intern din unități. în acest 
sens cităm prevederea expresă din art. 3 
lit. a din H-C.M. nr. 68/1970 (republicat).

• Legea nr. 32'1968, care constituie se
diul materiei, nu conține nici o prevedere 
privind modalitatea comunicării procesu
lui verbal de constatare a contravenției- 
Legea respectivă în art. 46 prevede însă 
că dispozițiile sale se întregesc cu nor
mele din codul de procedură civilă, care 
se aplică în mod corespunzător. Deci, co
municarea procesului verbal de constatare 
trebuie să se facă pe una din căile pre
văzute de acest cod. Nu se admit pro
batorii spre a se dovedi că persoana sanc
ționată a luat cunoștință în fapt de cons
tatarea contravenției și aplicarea sancțiu
nii.

• Termenul de o lună prevăzut de art. 
14 și 24 din Legea nr. 32/1968 este — așa 
cum prevede expres norma legală — un 
termen de prescripție. Ca toate celelalte 
termene de prescripție se calculează pe 
zile libere, fiiindu-i pe deplin aplicabile 
prevederile din ari. 1887 și 1889 din Co
dul civil- Nu intră în calcul nici ziua în 
care termenul începe să curgă și nici ziua 
în care sfîrșește.

Dat fiind că termenul la care ne refe
rim este un termen de prescripție, îi sînt 
aplicabile prevederile Decretului nr. 
167/1958- Este susceptibil de suspendare și 
întrerupere și se poate cere repunerea în 
termen.

• Așa cum s-a arătat amănunțit în 
Cartea întreprinderii vol. IV, abaterea 
contravențională poate consta fie dintr-o 
faptă (o activitate ilicită săvfîrșită de per
soana în cauză) fie dintr-o omisiune (ne
glijența de a lua anumite măsuri legale). 
Constatarea abaterii poate avea loc indi
ferent de faptul că autorul contravenției 
este sau nu încadrat la unitatea respecti
vă. Altfel spus, constatarea contravenției 
poate avea loc și după plecarea defini
tivă a persoanei din unitate. A admite o 
altă ipoteză ar însemna ca persoana care 
părăsește o unitate să devină nesancționa
bilă creîndu-i-se un regim de favoare în 
raport cu persoanele care au rămas în 
continuare în cadrul unității.

în precizările de mai sus își va afla răs
punsuri la întrebările sale tov- Oancea 
Gheorghe — încadrat la Cooperativa de 
consum Făgăraș.

Dr. C. JORNESCU

SOLUȚII ARBITRALE
Șl JUDECĂTOREȘTI

SCHIMBAREA CARACTERULUI 
CONTRACTULUI DE TRANSPORT

Susținerea cărăușului în sensul că pro
dusele au ajuns la destinație pe baza unui 
contract de transport internațional a fost 
înlăturată, deoarece încărcătura expediată 
pe calea ferată din R.D.G., a fost descăr
cată din vagon la frontiera română — mo
ment în care a încetat caracterul de trans
port internațional — mărfurile fiind re
expediate prin coletărie, încheindu-se ast
fel un nou contract de transport (Decizia 
primului arbitru de stat nr. 373/1975).
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SUPORTAREA CHELTUIELILOR DE 
EXPERTIZA

Potrivit pct. 50 din Regulamentul de 
♦ efectuare a recepției obiectivelor de in

vestiții, cheltuielile privind efectuarea în
cercărilor, probelor sau expertizelor cerute 
în cursul recepției, pînă la data punerii în 
funcțiune inclusiv, se suportă de benefi
ciar din fondurile de investiții, în afară 
de cazul în care aceste cheltuieli cores
pund unor obligații contractuale ale an
treprenorului, proiectantului sau furnizo
rului de utilaje.

în speță, comisia de recepție a dispus 
efectuarea expertizei datorită antrepreno
rului general care a exeoutat lucrările eu 
vicii calitative. în atare situație, viciile 
fiind imputabile antreprenorului general, 
bine a fost obligat acesta să suporte cos
tul expertizei (Decizia primului arbitru 
de stat nr. 399/1975)-

CONDIȚIILE ACORDĂRII DOBÎNZ11 
LEGALE DE 6% PE AN

Potrivit art. 2 din Legea nr. 2/1970 și 
art. 15 și 21 din Legea nr. 1/1969, furni
zorii răspund de calitatea produselor li- 

® urate, datorînd acoperirea integrală a pre- 
judiciului cauzat prin livrarea de produse 
necorespunzătoare calitativ.

în speță, beneficiarei i s-au acordat da
une pentru acoperirea integrală a prejudi
ciului suferit prin livrarea de produse 
necorespunzătoare calitativ, iar pretenția 
de a i se acorda, la valoarea acestor da
une, dobânda legală de 6% pe an, conform 
art. 1088 din Codul civil, este neînteme
iată, întrucît dobînda legală nu se acordă 
în cazul unor carențe ce-și găsesc izvorul 
într-un contract economic (Decizia primu
lui arbitru de stat nr. 275/1975).

CONSTATAREA LIPSURILOR CANTITA
TIVE LA PRODUSE OBLIGATORII LA 

CÎNTARIRI DE CĂTRE CĂRĂUȘ

Potrivit art. 39 din Regulamentul apro
bat prin H.C.M. nr. 941/1959, pentru măr
furile obligatorii la cîntărire, cărăușul 
răspunde, pînă la proba contrarie, de 
cantitățile înscrise în documentul de 
transport, indiferent, dacă a efectuat sau 
nu cântărirea-

Stabilindu-ise astfel o prezumție de cul
pă în sarcina cărăușului, pentru ca actele 
de constatare a lipsurilor la destinație să-i 
fie opozabile, este necesar ca acesta să 
fie invitat la constatare.

Prezența unui delegat neutru la o ast
fel de constatare, nu conferă caracter de 
opozabilitate actelor încheiate cu această 
ocazie, decît în cazul în care cărăușul, 

| invitat fiind, a refuzat să-și trimită de
legatul la constatare (Decizia primului 
arbitru de stat nr. 249/1975)-

EFECTELE SEMNĂRII ANEXELOR LA 
CONTRACT

Pirita — furnizoare a susținut că bene
ficiarul nu i-a restituit proiectul de con
tract semnat și, ca atare, între părți nu 
există raporturi contractuale care să 
constituie temeiul pretențiilor privind 
plata penalităților pentru nelivranea pro
duselor în termen.

Organul arbitrai, justificat a înlăturat 
această susținere întrucît lă dosarul cau
zei s-au depus 65 anexe la contract pri
vind produsele în litigiu. Aceste anexe 
semnate de ambele părți cuprind elemen
tele esențiale ale contractului (părți, de
terminarea obiectului sub raport cantita
tiv și al sortimentelor, prețul și termenul 
de livrare)-

In lipsa altui înscris, anexele fac, prin 
ele însele, dovada acordului de voință al 
părților cu privire la stabilirea raporturi
lor contractuale, caracterizarea juridică a 
unui act decurgînd din conținutul său, iar 
nu din titulatură (Decizia primului arbi
tru de stat nr. 400/1975)-

H. M.

• BALU JEAN — IV.C-P.T- Mehedinți 
Drobeta Turnu-Severin, întreabă dacă 
desfacerea disciplinară a contractului de 
muncă în baza art- 100 lit. f din Codul 
muncii fără a se efectua ancheta admi
nistrativă prealabilă, este sau nu legală?

Art. 13 aliniat penultim din Legea nr. 
1/1970 prevede că „sancțiunea disciplina
ră se aplică numai după cercetarea prea
labilă a faptei ce constituie abatere11. 
Dispoziția imperativă a legii reprezintă, 
în cadrul raporturilor de muncă, reflec
tarea dreptului de apărare — de ordin 
constituțional — garantat fiecărei per
soane susceptiblă de a fi supusă unei 
sancțiuni. Această anchetă administrati
vă constă în ascultarea angajatului, și 
în verificarea susținerilor acestuia- Con
siderăm pe deplin echitabilă prevederea 
potrivit căreia o persoană nu poate fi 
sancționată fără a fi fost ascultată în 
prealabil.

Tribunalul Suprem prin decizia de în
drumare nr. 5/1973 a statuat că lipsa 
anchetei prealabile constituie o cauză de 
nulitate absolută a desfacerii discipli
nare a contractului de muncă, în afară 
de cazurile în care neefectuarea acestei 
anchete se datorează vinei persoanei în 
cauză (sustragerea sistematică de la da
rea notei explicative, neprezentarea la 
serviciu în urma invitației făcute în 
acest scop etc.).

• U.F-E.T. Mîneciu — județul Prahova 
întreabă dacă pentru persoanele ce ocu
pă funcții negestionare, îin înțelesul Le
gii nr. 22/1969, dar care totuși săvârșesc 
operațiuni sporadice de manipulare sau 
gospodărire a bunurilor, de pildă tracto
riști, expeditori, șefi ateliere întreținere 
material rulant, este necesară stabilirea 
situației antecedentelor penale, dat fiind 
că obligativitatea constituirii garanției în 
numerar a fost extinsă și asupra acestor 
funcții.

Din concepția care a stat la baza ela
borării Legii nr. 22/1969 dar mai ales 
din prevederile art- 4 corelate eu cele 
din art. 41 alin 2 rezultă că:

— interdicția prevăzută de art. 4 se 
referă numai la funcțiile de gestiune ;

— organele centrale pot extinde obli
gația de a constitui garanții și asupra 
altor categorii de persoane, decît a celor 
ce îndeplinesc efectiv funcții de gestiune.

Drept concluzie, este de reținut că nu 
există nici o condiționare reciprocă în
tre obligativitatea constituirii garanției în 
numerar și a obligativității solicitării an
tecedentelor penale. Acestea se cer numai 
pentru gestionare, în timp ce garanțiile se 
pot constitui și de alte persoane. A admite 
un punct de vedere contrar ar însemna 
ca persoanele cu anumite antecedente pe
nale să nu poată fi tractoriști, șefi ateliere 
etc., ceea ce desigur nu a fost în intenția 
legii.

• STANESCU MIHAI. Legea 4/1973 și 
Legea nr. 5/1973 (inclusiv cu modificările 
din 1975) iau în calcul nu numai retribu
ția tarifară, ci și orice alte venituri din 
muncă (sporuri, indemnizații etc-).

• NICOLAE GRIGORE — contabil șef, 
întreprinderea Independența Sibiu. Pro
blema ridicată de dv. excede obiectul cu
rierului nostru economic—legislativ, pre- 
supunînd luarea unor măsuri organizato
rice la scara întregii economii naționale. 
Am remis judicioasa dv- scrisoare Minis
terului aprovizionării tehnico-materiale și 
controlului gospodăririi fondurilor fixe.

• KLEIN ANA — jurisconsult, Tg- Mu
reș. Ne bucură faptul că răspunsurile noas
tre date cititorilor neavizați, sînt citite și de 
specialiști. în răspunsul dat tov. I. Dan 
(Satu Mare) în Suplimentul nostru nr- 
114975 am precizat suficient de explicit, 
dar fără a accentua și sublinia că acțiu
nea prin care se pretinde plata unor pe
nalități se prescrie în termen de 6 luni, 
adică reclamantul poate solicita penalități 
numai pe cel mult 6 luni anterioare intro
ducerii acțiunii. Același răspuns — însă cu 
mai multe amănunte referitoare la impli
cațiile penalităților prescrise — a fost dat 
în Suplimentul nr. 14/1975 Tov. Cristea 
Ștefan — Găești.

C. J.



IHTREPRWDEREA „METALICA" - BUCUREȘTI PRODUCE Șl LIVREAZĂ

MOTOCOSITOARE PENTRU PANTE „CARPATINA MP“
CARACTERISTICI TEHNICE:

Q Motor 6 CP 3000 rot/min
0 Lățimea de cosire
Q înălțimea
9 Viteza medie de lucru

1575 mm
40—60 mm

2,9 krrdh
9 Panta maximă 39°
& Lățimea totală a aparatului de tăiere 

1618 mm
Lungimea 1970

0 Lățimea 1620 mm
Ecartament 915 mm

9 Masa netă, cu aparatul de tăiere 177 kg
£ Productivitatea (la o producție de 8000— 
20.000 kg masă verde la ha) 03—04 ha'oră

se face pe cuțitul asamblat chiar pe teren. 
Are o piatră abrazivă bitronconică care se 
învirtește cu 1600 rot'min. Numărul de lame 
la o singură fixare pe suport este de 7, iar 
timpul de ascuțire este de circa 15 min.

• DISPOZITIV PENTRU DESZĂPEZIRE
Pe timp de iarnă realizează o potecă de 

750 mm, iar distanța de aruncare a zăpezii 
este de la 6 la 10 metri, in funcție de încli
narea deflectorului.

MOTOCOSITOAREA PENTRU PANTE 
„CARPATINA MP"

Este un utilaj destinat mecanizării cositului 
finului pe pante, precum și a ierbii din 
parcuri, peluze etc. Această motocositoare 
permite obținerea unei productivități ridicate 
in condiții de manevrare simplă și siguranță 
in exploatare.

Motocositoarea „Carpatina MP" poate fi 
dotată cu diferite echipamente. în acest fel, 
domeniul de utilizare este foarte larg. Toate 
echipamentele sint livrate pe bază de coman
dă specială.

lată cu ce echipamente poate fi dotată 
motocositoarea :

• GREBLĂ CU RACLEȚI PENTRU ADUNAT 
Șl ÎMPRĂȘTIAT FÎN

în locul aparatului de tăiere, se montează 
grebla care servește la adunatul in brazde, 
sau răvășitul finului cosit, a lucernei etc.

Lățimea de lucru este de 1,4 metri.
Productivitatea de la 0,3—0,4 ha'h.
Grebla este prevăzută cu limitator de braz

dă lateral, reglabil și demontabil.

• REMORCĂ PENTRU TRANSPORT
Este utilizabilă la diversele operații de 

transport după cosit.
Sarcina maximă = 350 kg.
Dimensiunile benei 1500X11000X350.
Pneurile = 3,50X19.

• SCAUN PENTRU MECANIZATOR
In scopul reducerii efortului manevrantu- 

lui, in cazul deplasărilor lungi și executării 
cositului in terenuri cu suprafața mare, in 
general orizontale, se adaptează acest scaun. 
Prinderea de motocositoare se face simplu 
și in timp scurt.

• POMPĂ PENTRU IRIGAȚII
O pompă centrifugă de tip „Cerna-65 b" 

se adaptează direct pe mașină in scopul 
transvazării de lichide și a irigațiilor. Carac
teristicile pompei: 3000 rot'min. D = 30 mc h. 
Preș. = 25 m col. apă. Puterea consumată 
= 4 kW.

• DISPOZITIV PENTRU ADMINISTRAREA 
INSECTICIDELOR Șl ERBICIDELOR

Este dotat cu o pompă cu role de cauciuc 
care are 780 rot'min., o presiune de lucru 
de la 0,8 la 4 atm. și un debit între 3—2,4 
mc'h.

Folosește la stropitul viilor, livezilor, gardu
rilor vii și a arbuștilor.

Capacitatea rezervorului este de 300 I.

• FIERĂSTRĂU CIRCULAR
Adaptind la motocositoare un fierăstrău 

circular pot fi tăiate lemne cu dimensiunea 
maximă de 100 mm. Antrenarea pinzei la o 
turație pină la 2000 rot'min. se face utilizind 
motorul și transmisia.

• DISPOZITIV DE ASCUȚIT CUȚITE

Se fixează pe motocositoare, antrenarea fă- 
cindu-se printr-o curea la șaiba motorului. 
Ascuțirea muchiilor tăietoare a lamelor cuțit

Motocositoarea pentru pante „CARPATINA 
MP" mai poate fi dotată și cu FURCĂ FRON
TALĂ pentru adunatul finului cosit in căpițe 
și ROȚI METALICE in trei variante:

— adaptarea rapidă pe roțile existente
— înlocuirea roților cu pneuri
— roți metalice duble pentru ecartament 

mărit
Roțile metalice sint utilizate pentru mărirea 

aderenței in soluri grele, cu umiditate ridi
cată și pante mari.

MICMG — CIUEMMR 
ÎNTREPRINDEREA „METALICA" 

BUCUREȘTI 
str. înclinată nr. 129, sector 5

Telefon: 23.73.80
Telex: 11872 TUBAL

Execută și livrează la comandă :
— cazane secționate de încălzire 

centrală
— sere pentru legume timpurii
— împrăștietoare de sare
— lame buldozer U-650 M
— descărcătoare celule macroele- 

mente
— preincălzitoare combustibil lichid 

ușor
— părți specifice centrale termice
— construcții metalice ușoare
— zincare la cald și electrolitică
— piese turnate
— adăpătoare (trei tipuri) pentru 

bovine, porcine și nivel constant


