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• Buletinul Oficial partea I nr. 
41 din 30 aprilie 1975 publică :

— H.C.M. nr. 400/1975 pentru 
aprobarea acordului dintre guver
nul nostru și guvernul Republicii 
Arabe Egipt, privind colaborarea in 
domeniul serviciilor poștale și textul 
acestui acord ;

— H.C.M. nr. 402/1975 pentru 
aprobarea unor înțelegeri încheiate 
intre guvernul nostru și guvernul 
Republicii Ecuador, precum și intre 
unele ministere din aceste țări ;

— Reguli ale Comitetului de 
Stat pentru Prețuri și Inspectoratu
lui general de Stat pentru direc
ționare și control in proiectarea și 
executarea construcțiilor pentru 
determinarea valorii mașinilor, uti
lajelor, echipamentelor și instalații
lor fabricate in țară, destinate in
vestițiilor.

LEGISLATIV

• Buletinul Oficial partea I nr. 
44 din 10 mai 1975 publică urmă
toarele acte normative :

— H.C.M. nr. 409/1975 privind 
înființarea întreprinderii de șuruburi 
Botoșani și întreprinderii de șuru
buri Sighetu Marmației ;

— H.C.M. nr. 411/1975 privind 
înființarea întreprinderii navale de 
elice, piese turnate din metale ne
feroase, piese turnate și forjate din 
oțel, cu sediul la Galați ;

— H.C.M. nr. 412/1975 privind 
organizarea Institutului de geode
zie, fotogrametrie, cartografie 
organizarea teritoriului, pe 
piui gestiunii economice ;

— H.C.M. nr. 425/1975 
aprobarea Programului de
pentru imbunătățirea utilizării mij
loacelor de transport feroviare, auto 
și pe apă (In numărul viitor, la 
rubrica „Curier economic legislativ", 
vom reveni cu un comentariu).
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ÎN ACEST NUMĂR OFERĂ PRODUSE 
DISPONIBILE ÎNTREPRINDERILE:

C.I.A.C.U.T. „TEHNOMETAL" - BUCUREȘTI
B-dul Bucureștii Noi, nr. 170

Telefon : 67 40 30

TRUSTUL ENERGOCONSTRUCTIA - BUCUREȘTI 
DEPOZITUL CENTRAL

Str. Ilioarei, nr. 54 Telefon : 11 61 09

TRUSTUL CONSTRUCȚII INDUSTRIALE BRAȘOV
Str. Karl Marx nr. 47

Telefon : 13 114

„RECOOP" - BUCUREȘTI
Str. Sf. Ștefan, nr. 21 

Telefon: 13 8175

RUBRICA „CURIER ECONOMIC LEGISLATIV» 
CUPRINDE:

Precizări privind rezolvarea neînțelegerilor precontractuale 9 Con
secințele eliberării produselor unui destinatar întîmplător • Unele sarcini 
ale organelor agricole județene cu privire la fondul funciar @ Soluții 
arbitrale și judecătorești (consecințele livrării produselor cu vicii ascunse ; 
determinarea cantitativă a mărfurilor) # întrebări și răspunsuri.

ANUNȚ IMPORTANT!
La unitățile de difuzarea presei din întreaga țară a fost pusă in 

vinzare — la prețul de 20 lei — lucrarea :

„ACTIVITATEA FINANCIARA - CONTROLUL ECONOMIC"

Din cuprinsul lucrării : Funcția financiară — conceptul de activitate 
financiară, de control și de expertiză contabilă ; fondurile și planul finan
ciar ; regimul prețurilor ; operațiuni de decontare și calculul retribuției ; 
analiza activității financiare ; controlul de partid și de stat, preventiv, 
concomitent și financiar intern ; răspunderea organelor financiare și ju
risdicții speciale; expertiza contabilă ; procedura de recuperarea pagu
belor.



METALE
PRODUSE DIN METAL

‘ ....................... ........ ...........

o
— Oțel inox (rotund 0 22 mm kg. 73

— idem VV 4034 0 122 mm kg. 150

— idem W 4541 0 85 mm kg. 47

— idem W 4301 0 85 mm kg. 7

— idem W 4541 0 180 mm kg. 150

— Oțel inox pătrat W 4543 30X30 mm 
kg. 64

— idem H 18 N 50 X 50 kg. 0.15

— Oțel inox lat W 4541 40X6 mm kg. 100

— idem W 4541 30X8 mm kg. 42

— Țevi construe, inox V2A extra 34X3 
mm kg. 180

— idem W 4541 34X6,5 mm kg. 82

— idem 4541 38X2,5 mm kg. 15

— idem V2A TVCT 42X3,5 mm kg. 200

— Oțel aliat de scule W 2519 0 16 mm
kg. 7

— Oțel rapid de scule W 3355 0 12 mm 
kg. 18

— idem W 3355 0 12 mm kg. 23

— idem W 3355 0 240 mm kg. 76

— idem W 3355 0 10 mm kg. 46

— Oțel aliat de constr. VM — OCN 
350X400X600 kg. 1340

— idem 18 MOC 13 300X300 kg. 3106

— Oțel carbon laminat la icald OL 42 
80X80 kg. 1000

— idem OL 37 70X70 kg. 1500 

— idem OL 37 90X90 kg. 2000 

— Țevi de construcție OLT 35 5X1,5 m 600 

— idem OLT 35 10X1.5 m. 3000 

— idem OLT 45 10X1,5 m. 2000 

— idem OLT 45 146X5,5 m. 202

— 0,5 mm kg. 9000

— 0,6 kg. 500

— 0,75 mm kg. 1900

— 0,8 mm kg. 7100

— 1 mm kg. 11300

— 1,2 mm kg. 1100

— Bare de aluminiu 0

— 25 mm kg. 1300 

— 40X10 kg. 300 

— 100X5 kg. 300 

— 60X6 kg. 600 

— 20X4 kg. 200 

— 30X6 kg. 1000 

— Cornier 40X40 kg. 2800 

— idem 60X50 kg. 200 

— idem 30X30 kg. 100 

— idem 50X30 kg. 100 

— 60X40 kg. 300 

— 20X15 kg. 100 

— Profile U 60X35 kg. 500

— Țeava aluminiu 50X40X2,5 kg. 200

— idem 50X50X3 kg. 300 

— idem 50X20X2,5 kg. 100 

— idem 30X30X2,5 kg. 300 

— idem 30X30X3 kg. 400 

— idem 40X20X2 kg. 200 

— idem 20X20X2 kg. 200 

— idem 34X34X2 kg. 200 

— idem 20X30X2 kg. 100 

— idem 40X40X4 kg. 1400 

— idem 42X4 kg. 300 

— idem 50X3 kg. 100 

— idem 35X2,5 kg. 800 

— idem 30X2 kg. 200 

— idem 36X2 kg. 100

— Ancorajc metalice 48 0 5 buc. 10

— Balamale ghindă 50X50 buc. 1590 

— Cuie scoabe 2,5X30 kg. 1180 

— Cuie cu ciob 2,5X30 buc. 340 

— Electrozi celulozici 0 2,5 kg. 144 

— Inele resort 3/4 kg. 564 

— Nituri oțel 10X40 kg. 13

— Piulițe Mi 8 mm kg. 369

— idem M 10 mm kg. 110 

— Sirmă cupru 6 mm kg. 23 

— Asbest plăci 5 mm kg. 3423

— Bare fontă 130X400 kg. 74

— Cuie construcții 5X150 kg. 500

— Electrozi Titan 0 2 kg. 1800

— Plumb bloc P.62 kg. 1460

— Șuruburi mecanice 10X55 buc. 5188 

— idem 10X60 buc. 1440 

— Dale renolit mp 247 

— Bronz plăci kg. 29 

— Colțarc pentru ferestre buc. 824

— Motoare electrice 0,55kwX3000 t/mc 
cu talpă buc. 24

— idem 3X1000 t/m buc. 1

— idem 0—1200 buc. 1

— idem 0,37kwX3000 t/m buc. 25

— Indicator viteză 144X144—0/100 EA 
buc. 4

— Limitatori Ex 3815 buc. 2

— idem Ex 3632 buc. 2
— idem OL 42 130X130 m. 3000 — idem 25X3 kg. 100

4
— idem 12X2 kg. 100

VENTILATOARE :

— Tablă de aluminiu 99,5% Slatina, moa
le și 1/2 tare 1000X2000 de :

— idem 8X1,2 kg. 100 

— Profile P 3 M 700 kg. 700 

— Țeava aluminiu 20X14X1,5 kg. 700

— Ventilator V 425, debit 250 mc. h poz. 
montaj 3, presiune 47, motor 0,37 kwX 
3000 tm. buc. 4

■



— Ventilator V 426, debit 3150, poz. mon
taj 3, presiune 89 mm CA, cu motor
l, 5 kwX1500 tm buc. 14

— Ventilator V 407 G. debit 1000 mch, 
poz. montaj 3, presiune 105, cu motor 
AE, 0,8 kwX3000 tm. buc. 1»-----------------------------

— Ventilator V 474 G. debit 1000 cmch, 
poz. montaj 14, presiune 70 mm cu 
motor 7,5 kwX500 tm. buc. 1

— Cutie eu butoni c-dă transmisie buc. 1

— Cutie c-dă transformatori buc. 1

— Variatoare turație Tip Nicovala-Sighi- 
șoara 230-01 buc. 3

— Variator de turație N 12—1,5 kw buc. 
12

— Ventile cu 4 căi l/4”-8028 buc. 3

— Ventile magnetice temp. 60°C—220v 
buc. 3

— Ventile magnetice 24v-50 Hz-3/4” buc. 
8

— Ventile magnetice cu motor V 412-1/2” 
buc. 2

— Ventile magnetice SK 16-220v-50 Hz 2” 
buc. 2

— Ventile magnetice SME-4-220v-50 IIz 
1/2” buc. 2

— Variator PIV WASC 3 buc. 1

— Ventile magnetice abur 24 v-50 Hz 3/4” 
buc. 5

— Ventil distribuitor cu 5 căi buc. 4

— Smirghel hîrtie benzi lățime 23,5 cm
m. 77

— lungime 40 m granulație 16—24 m. 142

— idem m. 142

— Pietre polizor veral STAS 603/2 40 K 
180X55X30 buc. 30

— Burghie STAS 573 0 11,2 mm buc. 
1150

— Balasturi BIA 40 w buc. 36 

— idem 65 w buc. 10

— Becuri 6 v-0,05 A buc. 600

— idem B 20 buc. 130 

— idem 24X15 buc. 189 

— idem 6X3 buc. 50 

— idem 220X300 buc. 450 

— idem 220X500 buc. 20 

— Becuri auto sofite 6X10 buc. 30 

— Bobine Ditu 25X380v-63 A buc. 371 

— idem 100 A buc. 111 

— Comutatori Stea triunghi 32 A buc. 15 

— întrerupători basculanți buc. 189 

— întrerupători pachet 2 63 A buc. 7 

— idem 63 A buc. 18 

— Condensatori ceramici -buc. 50 

— Corpuri de iluminat |buc. 15

— Conductori electrici NGA-AL. 0 2,5 m. 
867

— idem MYYM 2X1 m. 400 

— idem 2X1,5 im. 800 

— idem 3X1 m. 600 

— idem TY 0,8 m. 2300 

— idem AFPYY 2X4 im. 40 

— Patroane fuzibile 80 A buc. 475

— Prize tripolare fără ștecher 15 A buc. 
48

— Soclu siguranță LFI 25 A buc. 300 

— Soclu sig. mognon 25 A buc. 69

TEXTILE • PIELE

CAUCIUC

ECHIPAMENT PROTECȚIE :

— Bascuri diferite buc. 111

— Combinezoane doc Ibue. 15

— Mănuși înaltă tensiune per. 10

— Mănuși doc căptușite per. 51

— Ochelari sudură buc. 100

— Șorțuri tehnoplast buc. 14

— Ochelari tricot buc. 100

— Umerare piele buc. 5

— Combinezoane doc fără glugă albastre
nr. 46—48 buc. 40

— idem buc. 4

— Costume pază doc 50—52 buc. 1

— Pantaloni doc postav culoare albastră
nr. 46—48 buc. 1

D
— Cărbune activ de galvanizare kg. 436 

— Stearat de calciu kg. 190
— Burghie STAS 573 0 11,7 mm buc. 1100

— Pînză panglică 50X8 m. 150

— Panouri electr, normale 380—50 buc. 3 

— Tclegeneratoare buc. 1

— Borax tehnic kg. 100 

— Debutil ftalat kg. 106

— Ventile cu motor buc. 2 — Policlorură de vinii kg. 192

— Zumere-1 buc. 140

— Tablouri electrice 220v-3,3-50 Hz buc.
26

— Aparate eleetrofrîne 207 350 buc. 2

— Cărucioare electrice Tip II buc. 2

— Nitroemail crem kg. 36

— Lac bachelită kg. 250

— Antimoniu kg. 80

— Electropalane buc. 2

— idem kg. 316

— Ceară parchet kg. 390— Aplice drepte 40 w buc. 10
— Suport contact mobil DITU 25 A buc.

100

— Armături 200 w buc. 10 — Palpatoare de presiune buc. 3



OFERTE :.......

— Dale PVC 2 mm mp 201 

— Garnituri profilate 4 mm kg. 378 

— Acid clorhidric kg. 342

— Dale PVC 1,5 mp 343

—■ Curele transmisie cauciuc 60X7 kg. 33

— Vopsea nitro neagră kg. 354

— idem roșie kg. 92 *

— idem verde kg. 90

— idem galbenă kg. 350

— idem albastră kg. 178

— Anvelope auto Volga 640X14 buc. 4

— Camere auto Volga 640X14 buc. 2

— Autotriunghi reflectorizant buc. 18

— Cruce cardan buc. 3

— Cruce cardan buc. 25

— NIP 102—2 cruce buc. 8

— Cricuri auto 2 To. buc. 4

— Curele din pînză cauciucată 1250 H 100 
buc. 13

— idem 1400 H 200 buc. 13

— Curele mătase 1350X60 buc. 198

— Curele mătase 1600X100 buc. 1

Curele trapezoidale cauciuc :

— 1250X7,5X21 buc. 9

— 2650X17X11 buc. 16

— 2650X17XH buc. 5

— 4000X17X11 buc. 7

— 1180X17X11 buc. 32

— 1000X17X11 buc. 12

— 2600X13X8 buc. 10

— 2000X10X6 buc. 5

— 1800X10X6 buc. 3 

— Lanț antiderapant kg. 12

— Pompe auto imuri buc. 1

— Truse automedicale buc. 9 

— Pompă pentru gresat buc. 1 

— Compresor laer Tip 3c—300 buc. 2 

— Condensatori B 43052 buc. 10 

— idem 092—1—84 buc. <3 

— idem 6 BA 3—1000 H2 buc. 6

— Disc auto ferodou 113X65X4 buc. 19

— Disc ferodou 305X165X4 buc. 30

— Furci glisante buc. 10

— Genți auto buc. 4

— Filtru buc. 1

— Geam securit curbat TK4 90, 5X61,6
buc. 4 

— Lamele nit interor 05—04 buc. 37

— Perii colectoare 20X20X40 buc. 239

— Perii colectoare 18X20X35 Ibuc. 480

— Perii colectoare 20X20X35 buc. 20

— Arcuri speciale 3 kg. 10

— Arcuri speciale din tablă buc. 5100

— Arcuri tapițerie kg. 36

— Balamale Tip NP 71 buc. 50

— Lanț industrial 0 16 mm kg. 80

— Trăgător B 742 buc. 18 

— idem R 744 buc. 1

— Borcane brune din sticlă eu dop 1000 
ml. buc. 165

— idem 250-1 ml. buc. 60 

— Minere siguranță Fram buc. 22 

— Mânere nichelate Fram buc. 1 

— Mosoare plastic M 11 buc. 29640 

— Placă frigider buc. 1 

— Plafoniere metal buc. 35 

— Catarame 25X20 buc. 140 

— Oxigenator buc. 1 

— Curelușe cu cataramă buc. 230 

— Distribuitor AP-M 8 buc. 2 

— Distribuitor eu 5 căi buc. 1 

— Furtun teflon buc. 70 

— idem 8X265 ibuc. 48

— Filtru vaporii 1/4” buc. 1

— Reductoare viteză RSV 3 1; 50 buc. 3

— Roată pentru ceas metrat MS buc. 4

— Regulator de presiune Tip NEP 2 buc. 1

— Supraveghetor de flăcări buc. 2 •

— Termometru cu tijă 0-250 buc. 1

— idem cu contact var. 140 buc. 1

— Termostate buc. 1

— Tile eu imufă 5172 buc. 26241

— Termocuplă 26-100-21-74 buc. 1

Lanț gali :

— 1/2”X5,21 m. 390

— 1/2”X5,21 m. 500

Inele siguranță pentru alezat stat 5848—58:

— 58 M 22 buc. 1000

— M 30 buc. 1500

— M 32 buc. 500

— M 40 buc. 1000

— M 45 buc. 2000

— M 45 buc. 1000

— M 55 buc. 1000

— M 70 buc. 400

— M 75 buc. 600

— M 80 buc. 200

— M 85 buc. 500

— M 14 buc. 500

— M 22 buc. 3000

— M 24 buc. 400

— M 32 buc. 1000

— Ml 72 buc. 1500

Rulmenți : 
STAS ISO

— 64 634 (R 4) buc. 75

— 106 6006 buc. 140

— 122 6022 buc. 16

— 214 6214 buc. 10

-------*



PIESE SCHIMB AUTO SR 113—131 :

215 6215 buc. 16

218 6218 buc. 30

220 6220 buc. 4

— 16100 buc. 14

» — 1007 13302 buc. 75

1201 1201 buc. 200

11205 1206 K buc. 2— 1503 2203 Ibuc. 40— 7000111 16011 buc. 9— 1300 1300 buc. 4— 1301 1301 buc. 3

— 1303 1303 buc. 7— 1518 2218 buc. 4— 1605 2305 buc. 10— 1607 2307 buc. 10

11203 1204 K buc. 4

11205 1206 K buc. 50— 11212 1213 K buc. 28— 11506 2207 K buc. 11— 2504 W 2204 buc. 10— 2606 N 2306 buc. 18— 3516 22216 buc. 20— 3509 22209 buc. 6— 3308 21308 buc. 3— 3615 22315 buc. 3— 13609 22310 K buc. 4— 42207 N.I 207 buc. 10 -— 92210 NUP 210 buc. 10— 92310 NUP 310 buc. 2— 6004 E4 buc. 4

— 6008 E8 buc. 24— 6009 E 9 ibuc. 9— 6002 E 12 buc. 7— 2510 N 310 buc. 6— 2304 N 304 buc. 8— 42315 NJ 315 iNA buc. 1— 3182109 NN 3009 K buc. 3— 3182130 NE 3030 K buc. 2— 36304 7304 buc. 14— 36305 7305 buc. 11— 36312 3213 buc. 1

W 36307 3307 buc. 5— 36308 3308 buc. 30— Ace rulmenți 2X15,8 buc. 11882

— Colector admisie buc. 11

— Ghid supapă admisie buc. 70

— Culbutoarc buc. 40

— Bucșă tachet motor buc. 353

— Bolț piston motor CN buc. 160

— Piston motor R2 buc. 20

— Piston motor R3 buc. 30

— Bușon rezervor benzină buc. 56

— Element filtr. decan tor benzină buc.
321

— Colector dinam buc. 10

— Jiclor de sarcină buc. 28

— Arbore secundar cu clapetă buc. 40

— Jiclor relanti complet ibuc. 100

— Jiclor principal buc. 600

— Piston pompă accelerație buc. 30

— Element filtru ulei buc. 1000

— Ax pompă apă ans. buc. 40

— Fulie pompă apă buc. 30

— Placă presiune ambreiaj buc. 2

— Disc ambreiaj buc. 37

— Butuc disc ambreiaj buc. 17

— Placă ferodou ambreiaj buc. 460

— Arbore intermediar buc. 3

— Pinion arbore intermediar V III buc.
18

— Pinion angrenare permanentă buc. 2

— Pinion mers înapoi buc. 4

— Bucșă pinion mers înapoi buc. 2

— Arbore secundar buc. 3

— Pinion arbore secundar V. I buc. 59

— Pinion arbore secundar V. II buc. 4

— idem V. III buc. 4

— Butuc sincron buc. 2

— Carcasă sincron V.III—IX buc. 7

— Arbore primar buc. 3

— Flanșe arbore primar buc. 20

— Arbore intermed. ans. buc. 16

2

Filtru aer carburator buc. 10

— Pinion arbore intermed. Vit. IV buc. 15

— Pinion angrenare permanentă buc. 10

— Pinion mers înapoi buc. 27

— Pinion mers înapoi pe arb. interm. 
buc. 2

— Furcă mers înapoi buc. 6

— Cutie viteză CPL buc. 1

— Flanșă ax secundar buc. 5

— Furcă mers înapoi buc. 4

— Pinion bendix buc. 60

— Arbore cardan față buc. 2

— Flanșă furcă buc. 2

— Manșon suport cardan buc. 18

— Grup conic CPL buc. 3

— Carcasă rulmenți pinion atac buc. 4

— Flanșă cu nuturi pinion atac buc. 4

— Șaibă pinion satelit buc. 30

— Pinion planetar buc. 25

— Ax satelit buc. 6

— Pinion planetar buc. 4

— Fusul roții ansamblat buc. 2

— Punte față completă buc. 1

— Siguranță pivot fuzetă buc. 3

— Arc buc. 217

— Pastilă bară dir. longitudinală buc. 114

— Bulon cap bară longit. buc. 54

— Pîrghic fuzetă stingă buc. 20

— Arcul barei longit. buc. 100

— Tambur roată spate buc. 2

— Cilindru frînă roată spate stg. buc. 32

— Resort frînă spate buc. 83

— Șurub reglaj sabot buc. 2

— Rozetă de reglaj buc. 5

— Reazămul saboților buc. 10

— Disc frînă stingă buc. 2

— Capac interior casetă direcție buc. 1

— Sabot față roată cu ferodou buc. 11

— Ax cardanic ansamblat buc. 4

— Volan direcție ansamblat buc. 2

— Bulon față arc spate buc. 5

— Bridă cu piulițe arc față buc. 6

— Bulon scurt cercel arc față buc. 10

— Foaie nr. 2 arc față buc. 21



— Foaie nr. 1 arc față buc. 7 

— Bulon arc suspensie spate buc. 70 

— Cercel arc spate ansambl. buc. 11 

— Bulon arc suspensie spate buc. 50 

— Bucșe cercel arc spate buc. 50 

— Bulon arc buc. 100 

— Robinet blocare punte spate buc. 4 

— Piston compresor CN buc. 17

Segment compresor CN set. 30 

— Bucșe bielă compresor buc. 8 

— Cilindru superior servomec. buc. 4 

— Pîrghie buc. 2 

— Dispozitiv ridicat geam dr. buc. 40 

— Electromotor EP.l buc. 100 

— Regulator pneumatic buc. 43 

— Perie demaror buc. 800 

— Perie electromotor 2 buc. 500

Resort buc. 20 

— Colector electromotor ans. buc. 30 

— Rotor dinam buc. 30 

— Perie ans. buc. 1000

— Indicator curent (ampermetru) buc. 60

— Comutator central lumină buc. 60 

— Buton claxon buc. 40 

— Lampă cabină buc. 50 

— Lampă tricompartimentată buc. 50 

— Releu pornire electromotor buc. 80

PIESE AUTO M 461—TV : 

— Capac roata distribuție buc. 3 

— Arbore eu came motor buc. 5 

— Segment piston motor CN set. 10 

— Segment piston motor R1 set. 24

idem R3 buc. 5 

— Tijă acționare pompă ulei buc. 20 

— Arbore pompă apă buc. 20 

— Capac arbore intermediar buc. 2 

— Butuc sincron vit. III—IV buc. 5 

— Inel sincron vit. II ans. buc. 10

— Bulon sferic icap bară ,buc. 20 

— Flanșă arbore volan buc. 4 

— Tampon plastic față motor buc. 80 

— Foaie 1 arc față buc. 40 

— Foaie I arc față buc. 3 

— Amortizor telescopic spate buc. 40

PIESE AUTO MOSKVICI 

— Segment motor set. 1 

— Cuzineți palier set. 1 

— Cuzineți bielă set. 1 

— Tamburi plastic motor spate buc. 1 

— Chiulasă motor buc. 1 

— Piston motor CN buc. 4 

— Bielă motor buc. 4 

— Pinion distribuție arbore cotit buc. 1 

— Ghid supapă motor buc. 8 

— Scaun supapă motor buc. 4 

— Garnitură colector admisie buc. 6 

— Arbore primar buc. 1 

— Pivoți fuzetă buc. 2 

— Bulon sferic cap bară buc. 2 

— Cablu frînă față buc. 1 

— Segment ferodou buc. 10 

— Miner macara geam buc. 1 

— Miner port-bagaj buc. 1

PIESE AUTO VOLGA 

— Cămăși cilindru motor buc. 4 

— Suport rulmenți ambreiaj buc. 1 

— Grup conic buc. 1 

— Pompă centrală frînă buc. 1 

— Manometru presiune ulei buc. 1

PIESE SCHIMB UTILAJE CONSTRUCȚII

— Arc spiral — Verine glisare buc. 56 

— Arc CE 029 — Verine glisare buc. 12 

— Capac casetă sup. buc. 100 

— Capotă 0218 buc. 33 

— Capote cu filet buc. 11 

— Dispozitiv de montare buc. 4

— Segmenți compresor EC 1 buc. 10

— Supapă siguranță EC 1 buc. 5

— Segmenți ungere EC 6 0 110 buc. 14

— Cuplă C 5 buc. 4

— Supapă siguranță C 5 buc. 20 *

— Stator cu carcasă EC 5 buc. 8

— Ventil aerisire C 5 buc. 13

— Clichet Strung SN 400 buc. 30

— Carcasă 50 Fierăstrău mecanic buc. 23

— Lagăr inferior Betonieră AF 250 buc. 87

— Amestecător Betonieră AF 250 buc. 2

— Ax filetat Betonieră AF 250 buc. 34

— Brațe amestec Betonieră AF 250 buc.
71

— Blindaj lateral Betonieră AF 250 
buc. 65

— Lagăr superior Betonieră AF 250 buc. 
40

— Cupă încărcare Betonieră AF 250 buc. 4

— Cuplaje Betonieră AF 250 buc. 4

— Con cuplare Betonieră AF 250 buc. 9

— Pinion Betonieră AF 250 buc. 6

— Palete amestec Betonieră AF 250 buc. 
284

— Roată dințată cu butuc Betonieră AF
250 buc. 5

— Roată cablu Betonieră AF 250 buc. 60

— Roată lanț 0 700 Malaxor mortar buc. 
4

— Electrovalve EVC Automatizări buc. 84

— Reductor presiune Automatizări buc. 2

— Servomotor cu piston Automatizări 
buc. 25

— Ventil electromagnetic Automatizări 
buc. 5

— Duză aer 0724 Aparat zugrăvit buc. 80

— Plăcuțe duze Aparat zugrăvit buc. 29

— Pinion AZE 0102 A Aparat zugrăvit 
buc. 20

— Pinion antrenare motor Aparat zugră
vit buc. 25

— Arbore tubular Macara turn ZB 45 
buc. 1

— Inel acționare vitezometru buc. 2 

— Flanșă arbore secundar buc. 3 

— Arc furcă schimb, vit. 1 buc. 30 

— Pinion planetar buc. 25 

— Pinion satelit buc. 15

— Flanșe CE 0201 buc. 7 

— Piston 0212 buc. 228 

— Cilindru înaltă Compres. EC 10 buc. 6 

— Cilindru înaltă presiune Compres. EC
10 buc. 6

— Butuc dințat Macara turn ZB 45 buc. 
2

— Coroană dințată Macara turn ZB 45 
buc. 12



— Ax tambur Macara turn Bocșa 40 buc.
4

— Ax Macara turn Bocșa 40 buc. 2

— Pinion Macara turn Bocșa 40 buc. 3

— Tambur Macara turn Bocșa 40 buc. 2

— Bucșe cu guler Macara ZB 80 buc. 4

— Dispozitiv frînă TSS Macara turn ZB
80 buc. 2

— Pupitru comandă dreapta Macara turn 
ZB 80 buc. 2

— Pinion limitator fine cursă Macara ZB 
80 buc.

— Reductor rotire translație mare Macara 
turn ZB 80 buc. 1

— Rolă Macara turn ZB 80 buc. 30

— Roată cablu Macara turn ZB 80 buc. 6

— Ax Macara Bocșă buc. 3

— Tablou electric Macara turn Bocșa 4 
buc. 2

— Roată Mjacara Pioner buc. 6

— Șurub melcat Macara Pioner buc. 2

— Coroană dințată Transportor mobil 
buc. 2

— Pinion Transportor mobil buc. 7

— Roată dințată Transportor mobil buc. 6

— Arc Lopată mecanică buc. 30

— Braț Lopată mecanică buc. 1

— Inel bronz Lopată mecanică buc. 15

— Placă fricțiune 14204 Lopată mecanică 
buc. 12

MATERIALE DIVERSE

— Lanț Gali 1/2” simplu ml. 98

— idem 1/2” dublu ml. 31

— idem 3/4” simplu ml. 98

— idem 3/4” dublu ml. 79

— idem 1” triplu ml. 107

— Curele trapezoidale 1000X17X11 buc.

— idem 1” dublu ml. 132
202

— idem 1350X17X11 buc. 200

— idem 1400X17X11 buc. 80

— idem 1500X17XH buc. 100

— 1700X17X11 buc. 196

— 3550X22X14 buc. 12

— idem 1700X17X11 buc. 196

t — idem 3550X22X14 buc. 12

— idem 1320X22X14 buc. 27

— Ferodou Bandă 100X10 ml. 300

— Contact fix AC 3 25A buc. 100

— Controler CM 6 buc. 25

— Anvelope 165X15 buc. 6

— idem 375X10 buc. 3

— idem 560X15 buc. 5

— idem 590X15 buc. 6

— idem 600X15 buc. 2

— idem 670X15 buc. 20

— idem 550X16 buc. 2

— idem 750X20 buc. 20

— Camere 670X15 buc. 20

— idem 750X20 buc. 20

— Benzi geantă 20 buc. 20

PIESE SCHIMB AUTO SR 113—131

— Arbore primar buc. 5

— Arbore intermediar buc. 5

— Arbore secundar buc. 1

— Axe planetare buc. 2

— Butuc sincron buc. 9

— Carter cutie viteză buc. 4

— Motoraș ștergător parbriz buc. 15

— Macara geam stg.-dreapta buc. 20

— Radiator ulei buc. 2

— Suport compresor buc. 10

— Tamburi roată spate buc. 6

— Tamburi roată față buc. 8

— Pinion viteza II buc. 8

— Pinion viteza III buc. 10

— Fulie pompă apă buc. 6

— Ax pompă apă Auto SR 131 buc. 12

— Ax princip, carburator Auto SR 131 
buc. 2

— Arbore secundar Auto SR 131 buc. 5 

— Capac Lagăr Auto SR 131 buc. 20

Corp servomecanism Auto SR 131 
buc. 4

— Deflector Auto 131 buc. 5

— Disc ferodou Auto 113 buc. 26 
100

— Garnitură inel simplu 928 Auto 113 buc 

— Pinion viteza I Auto SR 131 buc. 2

— Piston pompă accelerație Auto SR 131 
buc. 27

— Racord dublu Auto 131 buc. 7

— Racord frînă spate Auto SR 113 buc. 5

— Racord simplu Auto SR 113 buc. 7

— Rotor pompă apă Auto SR 131 buc. 18

— Tambur roată față Auto SR 131 buc. 1

— Butuc roată față Auto SR 131 buc. 3

PIESE SCHIMB UTILAJE :

— Electrovalve automatizare buc. 20

— Reductor macara Pioner buc. 14

— SUNT 600 A pentru convertizor 500A 
buc. 5

AUTO M-461 :

— Inel sincron M 461 buc. 5

— Pinion sateliți M 461 buc. 20

AUTO VOLGA :

— Ax culbutor buc. 1

PIESE SCHIMB UTILAJE CONSTRUCȚII

— Bucșe cale rotire Macara turn ZB 45 
buc. 180

— Corp pompă 502—113 Macara turn ZB
45 buc. 5

— Culisor cablu cleotropalan Macara turn 
ZB 45 buc. 1

— Roată dințată macara diferențial buc.
5

— Pinion cu ax macara diferențial buc. 5

— Tambur cablu betonieră buc. 2

MATERIALE DIVERSE :

— Covor bandă transport. 500X8 kg. 1100

— Anvelope auto 640X15 buc. 1

— Regulator preș, roți pt. manometru buc.
2

— Cheoler cauciuc kg. 5

— Fontă brută buc. 17

— Platbandă alamă 40X5 kg. 11

PIESE SCHIMB AUTO SR 113—131 :

— Arc bendix electromotor (resort) buc. 4

— Arc conic servomecanism buc. 4

— Bielă compresor buc. 6

— Capac pompă benzină buc. 9

— Plăci ferodou disc ambreiaj buc. 170

— Piston compresor buc. 15

— Pastile pompă benzină (supapă)
buc. 500



RULMENȚI :
— 1217 buc. 30 — 51109 buc. 4

— 2209 buc. 2 — 51115 buc. 2

— 98206 buc, 1 — 1309 buc. 10 — 51117 buc. 5

— 6008 buc. 34 — 1310 buc. 7 — 51118 buc. 4

— 6017 buc. 8 — 1315 buc. 38 — 51208 buc. 2 ♦

— 6020 buc. 4 — 2305 buc. 5 — 51212 buc. 17

— 6024 buc. 10 — 2311 buc. 7 — 51216 buc. 1

— 6209 buc. 70 — 2312 buc. 2 • — 52230 buc. 1

— 6214 buc. 40 — 3522—22222 buc. 14 — 51420 buc. 1

— 6218 buc. 10 — 3614—22314 buc. 20 — 108710 buc. 6

— 688911 buc. 21 — 3640—22340 buc. 1 — 64903 buc. 6

— 6217 buc. 5 — 22314 buc 3 — 84905 buc. 2

— 6316 buc. 6 — 22320 buc. 2 — 807813 buc. 4

— 6300 buc. 23 — 22313 K buc. 4 — 32307 buc. 37

— 6303 buc. 20 — 292206 buc. 2 — 1315 buc. 2

— 6308 buc. 40 — 330078 buc. 2 — 2311 buc. 2

— 6313 buc. 15 — 330088 buc. 12 — 6213 buc. 6

— 6311 NA buc. 3 — 26807 buc. 2 — 6224 buc. 2

— 6405 buc. 20 — 7210 buc. 10 — 6313 buc. 2

— 6407 buc. 2 — 936906 buc. 3 — 2216 buc. 5

— 6407 RS buc. 3 — 7310 buc. 4 — 6411 buc. 2

— 35914 buc. 40 — 7311 buc. 8 — 30313—7312 buc. 3

— 4900 buc. 295 — 7215 buc. 1 — 804 701 buc. 10

— 2212 NU buc. 11 — 8210—51210 buc. 1 — 1306 buc. 10

— 22212 buc. 4 — 986711 buc. 93 — 32310 buc. 10

— 2218 buc. 1 — 30203 buc. 17 — 32313 buc. 4

— 304 NU buc. 18 — 30206 buc. 5 — 30307—7307 buc. 6

— 311 NU buc. 100 — 30212 buc. 8 — 30224—7224 buc. 4

— 318 NU buc. 1 — 30224 buc. 3 — 218 NA buc. 1

— 313 NA buc. 9 — 32206 buc. 20 — 218 buc. 2

— 2320 NJ buc. 1 — 32207 buc. 15 — 305 buc. 60

— 305 NU buc. 57 — 32211 buc. 10 — 312 buc. 15

— 215 NJ buc. 10 — 32217 buc. 3 — 411 buc. 2

— 307 NF buc. 4 — 32220 buc. 2 — 1210 buc. 5

— 310 NA buc. 3 — 30319 buc. 2 — 1211 buc. 9

— 313 NU buc. 74 — 32304 buc. 8 — 1315 buc. 12

— 864904 buc. 10 — 32312 buc. 60 — 2210 buc. 12

— 954712 buc. 10 — 32315 buc. 9 — 2212 NU buc. 20

— 629 R buc. 100 — 32318 buc. 1 — 4900 NA buc. 10

— 1206 buc. 6 — 67728 buc. 20 — 6003 buc. 19

— 1210 buc. 29 — 7612 buc. 2 — 6217 buc. 35

— 1211 buc. 45 — 7721 buc. 10 — 6218 buc. 19

— 1214 buc. 15 — 7815 buc. 51 — Bile oțel 0 5 mm buc. 500 *

— 1215 buc. 28 — 390509 buc. 40 — idem 0 8 mm buc. 250



PRECIZĂRI PRIVIND REZOLVAREA
NEÎNȚELEGERILOR PRECONTRACTU

ALESoluțiile date de organele competente să rezolve, potrivit art. 10 din Legea nr. 71/H969, neînțelegerile precontractuale, au o deosebită însemnătate pentru perfectarea contractelor economice și, prin a- ceasta, pentru îndeplinirea sarcinilor de plan.în rîndurile oare urmează, vom semnala unele aspecte și cerințe care ar trebui să fie în atenția organelor menționate pentru ca rezolvările date să-și atingă integral scopul.1. Soluția se concretizează, de obicei, într-un proces verbal. Este necesar să se precizeze fără echivoc rezolvarea dată fiecărei neînțelegeri în parte atunci cînd obieoțiunile s-au referit la mai multe clauze ale aceluiași contract. Se impune, de asemenea, să se verifice dacă toate neînțelegerile au fost examinate și rezolvate.Uneori soluția dată rezultă din corespondența purtată de cele două organe tutelare. Și în acest caz, modul de rezolvare trebuie să fie univoc în sensul că a- cordiul organelor respective să rezulte în mod expres și clar cu referire la toate neînțelegerile cu care au fost sesizate, pentru a nu da loc la discuții în cursul executării contractului și la litigii arbi- trale.2. Rezolvarea dată neînțelegerilor precontractuale să fie aduse fără întârziere la cunoștința părților contractante. Considerăm că fiecare organ tutelar are îndatorirea de a comunica rezolvarea unității în subordine, indiferent dacă rezolvarea a avut loc la nivel de organe tutelare sau la nivelul Ministerului Aprovizionării Tehnico-Mateciiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe ori la nivelul Consiliului de Miniștri. în aceste din urmă cazuri, rezolvarea se comunică de către organele centrale menționate, celor în subordinea cărora se află părțile contractante.Pentru ca sarcina de plan să fie neîn- tîrziat executată, este indicat ca organele tutelare să fie deosebit de operative îin transmiterea rezolvărilor, iar părțile contractante să urmărească soluționarea neînțelegeri lan și comunicarea deciziei.

3. In actuala reglementare, rezolvarea neînțelegerilor precontractuale este opera a două organe administrative, cu excepția cazului cînd neînțelegerile ajung să fie rezolvate de către MATMCGFF și Consiliul de Miniștri.Drept urmare, neprezentarea uneia dintre organele competente, la data stabilită pentru rezolvarea în comun a neînțelegerilor precontractuale, nu-1 îndreptățește pe celălalt organ să considere această atitudine drept o acceptare tacită a punctului său de vedere. Cu toate acestea, influențate de acte normative ce nu sînt în vigoare, mai sînt organe tutelare care, constatând că organul cu care trebuiau șă rezolve neînțelegerile precontractuale nu s-a prezentat, încheie un proces verbal u- nilateral în care, după ce constată a- ceastă situație, consemnează acceptarea punctului său de vedere.Evident, asemenea „rezolvări" nu au valoare juridică. Rezolvarea trebuie să fie, astfel cum s-a amintit, rezultatul activității comune a două organe. Dacă u- nul din aceste organe nu-și îndeplinește atribuțiile conferite prin art. 10 din Legea nr. 71/1969, trebuie să se recurgă la mijloacele prevăzute de legislația economică pentru a o determina să-și respecte obligațiile.4. Dacă, ulterior rezolvării neînțelegerilor precontractuale, apar elemente de natură să impună o soluție diferită de cea adoptată anterior, organele prevăzute de art. 10 din legea amintită pot reveni a- supra rezolvării date.Astfel, prin Decizia primului arbitru de stat nr. 377/1975, s-a precizat că un organ, din categoria celor amintite, a putut să revină asupra soluției date în legătură cu o neînțelegere precontractua- lă, din moment ce se afla în posesiunea unor elemente din care rezulta că situația pe care a reținut-o inițial nu corespundea realității. O altă orientare, în sensul că nu s-ar putea reveni asupra soluției inițiale „ar fi avut o influență negativă asupra unei rezolvări judicioase a neînțelegerii ivite cu prilejul încheierii contractului și ca atare asupra prestațiilor dintre părți deourgînd din sarcinile contractuale" — se conchide în decizia citată.Credem că organele competente vor e- exercita eu suficientă circumspecție dreptul de a reveni asupra soluțiilor date pentru a nu determina consecințe economice negative. Ne referam, în special, la contracte aflate în curs de executare.
I. ICZKOVITS

CONSECINȚELE ELIBERĂRII 
PRODUSELOR UNUI DESTINATAR 

ÎNTlMPLATORPotrivit pct. 213 din Normele metodologice BNRSR nr. 1/1972 privind creditarea pe termen scurt și efectuarea plăților între unitățile socialiste „beneficiarul are dreptul ca, înăuntrul termenului de acceptare stabilit, să refuze plata integral sau parțial, după caz atunci cînd „.. .(b) produsele nu au fost primite pînă la expirarea termenului de acceptare...".In aplicarea acestui text și în vederea corelării lui cu alte dispoziții normative, a fost emisă Instrucțiunea primului arbitru de stat nr. 4/1971 cu privire la dreptul organizațiilor soci .liste beneficiare de a refuza contravaloarea produselor neprimite (astăzi, pct. 5 din Instrucțiunea PAS nr. 2/1974).Această instrucțiune se ocupă de lipsurile parțiale, adică de obligațiile părților în situația constatării unor diferențe cantitative în minus la destinație.Dar alături de aceste cazuri, în practică se ivesc probleme și în legătură cu lipsurile totale, adică cu situațiile cînd lotul de produse expediat în executarea unui contract economic nu ajunge de loc — nici măcar parțial — la destinație.în cele ce urmează ne vom ocupa de una din problemdie ridicate de asemenea situații.Neprimirea totală se poate datora faptului că lotul de produse expediat este eliberat de către cărăuș altui destinatar decît beneficiarului contractual. Deseori din vina cărăușului, alteori datorită completării eronate a documentului de transport de către furnizor, se ajunge la situația relatată.Fără îndoială, refuzul beneficiarului contractual de a plăti prețul, atîta vreme cit nu a primit deloc produsele, este justificat. Destinatarul căruia din greșeală i s-au eliberat produsele de către cărăuș, constatând că livrarea nu-i era datorată, ține produsele la dispoziția furnizorului ori la dispoziția beneficiarului contractual, înștiințîndu-1 în acest sens. Este calea firească a înlăturării consecințelor erorii săvârșite la expediere sau la eliberare. Beneficiarul contractual primind, pînă la urmă produsele, datorează prețul aferent pe care trebuie să-l achite în termenul legal socotit de la data recepționării mărfii.----- >



Situația se complică cînd destinatarul de fapt, în loc să procedeze în modul arătat, consumă produsele primite.Fără îndoială, destinatarul datorează echivalentul bănesc al produselor pe care le-a primit și le-a consumat în mod nejustificat. Din Decizia primului arbitru de stat nr. 491/1975 rezultă că, în situația dată, obligația de plată a contravalorii produselor primite există față de furnizor, iar nu față de beneficiarul contractual al produselor. Decizia mai cuprinde precizarea că livrarea față de destinatarul întâmplător fiind necontractuală, acest destinatar nu datorează penalități pentru întârzierea plății prețului.Fapta acestui destinatar, de a reține mărfurile, fiind contrară disciplinei contractuale, se va putea pune problema răspunderii cu daune. Și aceasta cu atît mai mult, cu cit, comportamentul destinatarului poate avea consecințe pe diferite planuri.Astfel, dacă produsele în cauză fac parte diin categoria acelora pentru care se emit repartiții, reținerea produselor de către destinatarul, care, prin ipoteză, nu este titular de repartiție contravine circulației dirijate a acelor produse. Se înfrîng astfel efectele actelor de planificare emise pentru produsele respective.Pe plan contractual se va pune problema dacă furnizorul se poate considera față de beneficiarul său eliberat de obligația livrării produselor care din eroare au ajuns la destinatarul întâmplător. O soluție afirmativă și-ar găsi temeiul în dispozițiile art. 16 din Legea nr. 71/1969 care reglementează modul de transmitere a dreptului de proprietate sau de administrare directă. Rezolvarea negativă s-ar putea baza pe dreptul recunoscut beneficiarului de a refuza plata prețului produselor neprimite și pe considerente de ordin economic deduse din faptul că în lipsa produselor, beneficiarul nu-și poate îndeplini sarcinile de plan.Prin adoptarea acestei din urmă rezolvări, ar apărea inevitabil problema răspunderii destinatarului întâmplător, în legătură cu penalitățile pe care furnizorul le datorează beneficiarului contractual, pentru nelivrarea la termen a produselor care au ajuns la destinatarul amintit.în ceea ce ne privește, considerăm că răspunderea destinatarului întâmplător ar trebui angajată în primul rând pentru a se sancționa astfel culpa, constând în reținerea și consumarea unor produse a căror primire nu-și are temeiul într-un contract economic, iar, uneori nici într-un act de planificare.în al doilea rând, perturbațiile pe care le provoacă această faptă dau loc la consecințe patrimoniale păgubitoare, consecințe pe care este firesc să le suporte unitatea în culpă.
II. MATEI

AGRICULTURĂ

UNELE SARCINI ALE ORGANELOR 
AGRICOLE JUDEȚENE CU PRIVIRE LA 

FONDUL FUNCIAROrganele agricole județene, adică direcțiile generale județene pentru agricultură, industrie alimentară și ape, precum și Inspectoratul agrozooveterinar al municipiului București, au, printre alte importante sarcini în agricultură, unele atribuții speciale cu privire la fondul funciar aferent zonelor teritoriale în care funcționează.Ca organe de specialitate ale comitetelor executive respective, direcțiile generale județene pentru agricultură, industrie alimentară și ape și Inspectoratul agrozooveterinar al municipiului București, îndeplinesc în privința fondului funciar toate sarcinile ce revin organelor administrației de stat la nivel de județ, respectiv al municipiului București.Direcțiile generale pentru agricultură, industrie alimentară și ape își exercită atribuțiile și sarcinile care le revin cu referire la fondul funciar, mai ales prin:— oficiul de cadastru și organizarea teritoriului — care face pante din structura direcției generale, precum și prin unitățile sale, cum sînt :— oficiul județean pentru studii pedo- logice și agrochimice ;— oficiul de îmbunătățiri funciare și proiectare construcții în agricultură ;— oficiul de gospodărirea apelor ;— întreprinderea pentru executarea lucrărilor de îmbunătățirea și exploatarea pajiștilor.în primul rînd subliniem ca îndatorire primordială a tuturor organelor puterii și administrației de stat, deci și a celor de nivel județean, respectiv al municipiului București, grija permanentă pentru folosirea completă, protejarea și ameliorarea fondului funciar (art. 1 alin. 2 Legea nr. 59 1974.Principal mijloc de producție în agricultură — indispensabil, de altminteri, tuturor activităților economice — pămîn- tul trebuie folosit complet și rațional, astfel Incit să fie valorificat integral și cu eficiență sporită. Aceleași considerente de ordin economic conduc la necesitatea luării unor măsuri specifice de protejare a fondului funciar, precum și de continua lui ameliorare.în consecință, pămîntul reprezentând iun bun național de care este strâns legată creșterea avuției naționale și bunăstarea întregului popor, apare justificată sarcina consiliilor populare și a comitetelor, respectiv birourilor lor, înscrisă în art. 1 din legea fondului funciar.

în afara acestei sarcini de bază care fundamentează din punct de vedere legal preocuparea constantă pe care organele puterii și administrației de stat locale trebuie să o aibă cu privire la fondul fun-* ciar — prin lege — s-au statornicit în răspunderea acestor organe o serie de sarcini specifice.Astfel, pentru cei care proiectează, execută, exploatează sau întrețin lucrările de amenajare, protecție și ameliorare a terenurilor — deci, pe linia obiectului, prezentelor rânduri, pentru „Oficiul de îmbunătățiri funciare și proiectare-construcții în agricultură", ca și pentru „întreprinderea pentru executarea lucrărilor de îmbunătățirea și exploatarea pajiștilor" — s-a prevăzut obligația legală de a lua măsurile necesare, de așa manieră, încît prin lucrările ce efectuează să nu afecteze negativ, imediat sau în timp, condițiile de fertilitate sau de exploatare a terenurilor învecinate (art. 8 din Legea nr. 59/1974.Consiliile populare, împreună cu organele agricole de specialitate, stabilesc, potrivit .art. 10 din Legea nr. 59/1974, lucrările de amenajare și ameliorare ce urmează a fi executate — folosinidu-ise în primul rînd mijloacele proprii din gospodăriile populației și aportul în muncă — de către asociațiile de persoane fizice care dețin terenuri degradate în perimetre de ameliorare.în această situație se găsesc, în prim rând, terenurile susceptibile de ameliorare prin efectuarea unor lucrări de combatere a eroziunii solului.Comitetele, respectiv birounile executive ale consiliilor populare împreună eu MAIAA, stabilesc, prin planuri anuale, pe comune și unități agricole sursele de terenuri ce urmează a fi transformate în arabil, pentru asigurarea suprafeței planificate a fi cultivată.Dată fiind întinderea limitată a suprafeței de pământ a țării și necesitatea satisfacerii nevoilor de pământ pentru toate activitățile economice și sociale, este firească preocuparea de a se lua în cultura agricolă vegetală noi suprafețe prin transformare în teren' arabil a unor suprafețe neproductive. Numai așa se va putea face față cu succes satisfacerii cerințelor — în continuă creștere — de produse agricole și agroalimentare ale populațieiComitetele, respectiv birourile executive ale consiliilor populare municipale, orășenești și comunale au sarcina de a întocmi anual planuri pentru cultivarea tuturor suprafețelor libere din perimetrele construibile ale localităților, iar MAIAA și comitetele executive sînt obligate — așa cum se precizează în art. 14 alin. 3 din Legea nr. 59/1974 — să ia toate măsurile în acest scop.



De asemenea, pentru realizarea aceluiași țel, comitetele, respectiv birourile executive ale consiliilor populare au obligația să ia măsuri pentru cultivarea în parcuri și spații verzi a arborilor și arbuștilor, care să valorifice economic terenurile afectate acestor folosințe.Legat de activitatea pentru ameliorarea continuă a solului, semnalăm complexul de lucrări care se fac pentru darea în producția agricolă vegetală a suprafețelor de teren afectate de diferite fenomene de degradare.Legea, în preocuparea constantă de a evita risipa de terenuri apte pentru agricultură și pentru a nu se micșora suprafața agricolă, prevede obligația pentru beneficiarii care au obținut aprobarea de amplasare a unor obiective de investiții sau de producție pe asemenea terenuri, de a recupera o suprafață echivalentă cu cela ocupată definitiv, prin transformarea unor terenuri neagricole sau neproductive.Pe această linie, organul agricol județean și al municipiului București au obligația să prevadă în avizul pe care îl emit, terenurile ce urmează a fi recuperate, răspunzând împreună cu beneficiarii de investiții sau de producție, de realizarea acțiunii de recuperare.O măsură eficientă pentru sporirea potențialului productiv al unor suprafețe de teren neproductive sau slab productive este depozitarea pe ele a stratului fertil care se ridică de pe terenuri aprobate a se scoate din producția agricolă vegetală. în acest scop, potrivit art. 19 din Legea nr. 59/1974, organele agricole locale au obligația de a indica suprafețele de teren care urmează a fi puse în valoare sau ameliorate prin această metodă.Organele agricole județene și al municipiului București au o importantă competență stabilită prin art. 21 din Legea nr. 59/1974 : aprobarea ocupării terenurilor pentru instalarea liniilor de telecomunicații și celor de transport și distribuire a energiei electrice, conductelor de transport pentru alimentare cu apă, canalizare, produse petroliere, gaze, precum și a altor instalații similare. Asemenea obiective se grupează și se sistematizează de-a lungul și în imediata apropiere a căilor de comunicații, a digurilor și canalelor de irigații și de desecări, în așa fel îneît să nu se degradeze culturile și să nu se stânjenească execuția lucrărilor agricole.Precizăm că această competență conferită organelor agricole județene și al municipiului București este strict circumstanțială de ansamblul condițiilor prevăzute în art. 21 din Legea nr. 59/1974, ne- îndepliniirea oricăreia dintre aceste condiții împiediicînd exercitarea competenței enunțate.

Pentru aprobarea ocupării terenurilor necesare remedierii deranjamentelor în caz de avarii și executării unor lucrări de întreținere la obiectivele mai sus indicate, care au un caracter urgent și care se execută într-o perioadă de timp de pînă la 30 zile, atunci când posesorii terenurilor nu sîrit de acord, competența revine consiliilor populare județene și al municipiului București.Organele agricole județene și al municipiului București au și competența de a aproba schimbarea terenurilor dintr-o categorie de folosință agricolă în alta la cererea proprietarilor persoane fizice, cu excepția schimbării folosinței terenurilor arabile, care se aprobă, numai în anumite circumstanțe, prin decret prezidențial.Pentru asigurarea folosirii raționale a fondului funciar agricol, condiție a creșterii producției agricole în concordanță cu nevoile economiei naționale, sînt necesare studii de sistematizare a teritoriului agricol. Aceste studii se întocmesc pe județe, pe zone naturale sau economice, în corelare cu acțiunea de sistematizare generală a teritoriului de către organizațiile de proiectare ale MAIAA sau ale organelor agricole județene (Oficiul de cadastru și organizarea teritoriului).O exploatare agricolă eficientă a terenurilor face necesară, uneori, efectuarea de comasări sau schimburi de terenuri între diferiți deținători. Comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București au competența să aprobe asemenea operații cînd schimbul de terenuri are loc între cooperativele agricole de producție și persoanele fizice, precum și între persoane fizice.în toate celelalte cazuri de comasare sau schimb de terenuri, comitetele executive ale consiliilor populare și al municipiului București fac propuneri organului competent, potrivit art. 32 din Legea nr. 59/1974, spre aprobare.Punerea în posesie a schimburilor se face de către delegatul oficiului județean de cadastru și organizarea teritoriului, în prezența părților interesate.Cînd schimburile de terenuri între unitățile administrativ-teritoriale determină modificări ale limitelor dintre acestea, a- probarea de modificare a hotarelor unităților în cauză se dă de comitetul executiv al consiliului popular județean sau al municipiului București pe al cărui teritoriu au loc schimburile.
Dr. R. GHERGHINESCU
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Șl JUDECĂTOREȘTI

CONSECINȚELE LIVRĂRII 
PRODUSELOR CU VICII ASCUNSEAtunci cînd se livrează produse cu vicii ascunse, beneficiarul poate pretinde de la furnizor numai plata de daune. Bl. nu poate pretinde penalități pentru livrări de produse calitativ necorespunzătoare, întrucît asemenea penalități nu sînt prevăzute în HCM nr. 306/1970.De asemenea, beneficiarul nu poate pretinde nici penalități pentru încasarea unei sume fără îndreptățire, conform art. 1 lit. h din hotărârea citată, deoarece la data livrării încasarea prețului de către furnizor era justificată, produsele fiind în acel moment corespunzătoare calitativ (Decizia primului arbitru de stat nr. 483/1965).

EFECTELE PROCESULUI VERBAL 
DE RECEPȚIE A OBIECTIVELOR DE 

INVESTIȚIIRecepția obiectivelor de investiții se efectuează de comisia desemnată de către organul care a aprobat investiția. Această comisie are competența legală de a stabili daică lucrările au fost executate în mod corespunzător. Constatările comisiei nu pot fi înlăturate de organul arbitrai pe ba Za expertizei tehnice efectuate în cadrul litigiului dintre antreprenor și beneficiar (Decizia primului arbitru de stat nr. 480/1975).
DETERMINAREA CANTITATIVA 

A MĂRFURILORPotrivit art. 36 alin. 2 din Regulamentul aprobat prin HCM nr. 941/1959, determinarea lipsurilor cantitative trebuie făcută în raport cu elementele specificative de determinare arătate în actele de livrare și în documentele de transport.în speță, la expediere, determinarea cantitativă s-a făcut prin cântărirea vagonului gol — plin pe cîntar recunoscut de calea ferată, iar la destinație s-a folosit o altă metodă de determinare, cîntă- rindu-se numai marfa, în două reprize.Acest mod de a proceda este greșit, întrucît prevederile legale referitoare la folosirea aceluiași sistem de determinare cantitativă au caracter imperativ, iar nu facultativ, fapt ce se explică prin diferențele de rezultat care, în speță, pot apare între cântărirea întregului lot de marfă și cântăririle parțiale fractionate (Decizia primului arbitru de stat nr. 452/ 1975).
H. M.



FIEREA NICOLAE, Balș-Olt. Potrivit Decretului Nr. 285/1960, republicat la 21 august 1971, în vederea acordării alocației de stat pentru coipiii, unei persoane încadrată cu contract de muncă pe durată nedeterminată, se ia în considerare numai remunerația lunară de încadrare.în ceea ce privește justificarea cheltuielilor de deplasare procedura prevede completarea formularelor tipizate „4—08 ordin de deplasare1* care prevede pe verso paginii loc pentru vize și pentru înscrierea actelor de cheltuieli ; dacă se primește și o sumă avans pentru cheltuieli se completează și „formularul 2 ordin de deplasare". La înapoiere decontul se înregistrează pentru a se stabili diata certă a depunerii justificării, știut fiind că pentru întârziere se plătesc penalități.
POPOVICI BO.HDAR — Ccnad. Potrivit H.C.'M. Nr. 2105/1969 aveți dreptul: la cazare gratuită, de a lua masa la cantină contra cost și la transport gratuit dus și întors cu tren de persoane cl. a Ii-a la începutul și la sfârșitul cursului de la Sînnioolaul Mare la Cluj și retur. Actul normativ amintit nu prevede posibilitatea suportării plății transportului gratuit pentru vacanțe.
BĂDIȚA VASILE — Tecuci. Art: 8 din Legea nr. 5/1973 prevede următoarele situații în care chiria nu se recalculează indiferent de venitul mediu lunar: tinerii încadrați în producție, timp de 5 ani de la încadrare; tinerii căsătoriți, care la data căsătoriei nu au depășit vîrsta de 28 de ani, timp de 5 ani de la căsătorie ; angajațil transferați în interes de serviciu, timp de 5 ani de la data transferului; ofițerii subofițerii și maiștrii militari din cadrul M.A.N. și M.I. în cazul dv. deși nu ne arătați vîrsta, funcționarul de la fondul locativ a apreciat just că, deși în situația în care vă încadrați nu este prevăzută vîrsta limită, această vîrstă fiind stabilită numai pentru situația tinerilor căsătoriți, totuși dat fiind că atât în prima situație cî't și în cea de-a două este vorba de „tineri", vîrsta de 28 ani poate fi luată ca lipsă de apreciere și în prima situație.
IVANOIU GHEORGHE — lași. Absolvenții învățământului superior, cu examen de stat, cursuri seraile sau fără frecvență provenind din cîmipul muncii, cu o activitate remunerată de cel puțin 12 luni, sînt remunerați, chiar de la încadrare cu remunerația anului II de ac- tivitate. In mod justificat atât timp cît 

n-ați promovat examenul de stat, ați fost încadrat cu remunerația prevăzută pentru amil I de activitate, chiar și dacă ați muncit mai mult de un an. întrucît între timp, în luna februarie 1975 ați luat examenul de stat, veți putea fi remunerat cu remunerația de bază a funcției de economist în momentul cînd veți împlini 2 ani de activitate, adică la 1 iunie 1975. Perioadele lucrate în funcții administrative, muncitorești și tehnice nu se iau în considerare la stabilirea vechimii pentru încadrare pe funcții economice.
Gh. Ț.

• NICA VASILE, I.A.S. Rădăuți, întreabă dacă o persoană care a îndeplinit în mod efectiv o funcție superioară are sau nu dreptul la retribuția respectivă și care este calea prin care se poate ataca o hotărîre judecătorească definitivă ?Din rândurile adresate redacției nu se pot desprinde suficient de clar anumite împrejurări care condiționează acordarea unei retribuții superioare, fapt care ne împiedică a vă da răspunsul cerut. Vă arătăm însă că o hotărîre judecătorească definitivă — cum este aceea la care vă referiți — nu poate fi atacată decît pe una din căile de atac extraordinare revizuire, contestație în anulare sau recurs extraordinar — acesta din urmă formulat de procurorul general al republicii. Vă recomandăm a face un memoriu detaliat către Procuratura generală la care să anexați în copii legalizate hotărîrea comisiei de judecată și hotărîrea judecătoriei.
• ȘTEFANESCU GHEORGHE — Sibiu întreabă care este calea legală prin care se poate ataca o hotărîre a comisiei de judecată dată într-un litigiu de muncă a cărui valoare depășește 1000 lei.Din documentele anexate scrisorii dvs. din care însă lipsește însăși documentul principal și anume : cererea formulată la comisia de judecată, nu rezultă că obiectul litigiului ar consta în neacordarea unor drepturi bănești cuvenite pe o anumită perioadă, ci dimpotrivă că obiectul cererii Dvs. se referă la acordarea unor gradații.In cazul în care prin cererea adresată organului de jurisdicție a muncii ați pretins plata unor drepturi bănești, obiectul litigiului intră în competența comisiei de judecată. în ipoteza în care ați solicitat acordarea unei gradații, competența aparține organului de conducere colectivă din unitatea dvs.Dacă socotiți că hotărîrea dată de comisie nu este temeinică și legală, puteți face plîngere împotriva acesteia, în termen de 15 zile de la comunicare, la judecătoria în raza căreia activează comisia de judecată.

C. J.

ION STANESCU, Buzău — încadrarea lucrărilor agricole din unitățile agricole de stat, pe grupe din sectoarele vegetal și zootehnic, precum și diferențierea lucrărilor pe categorii, pentru mecanicii agricoli, prevăzute de art. 92 alin. 2 din legea nr. 57/1974, s-a stabilit prin H.C.M. nr. 70/1975. Operațiunile de hibridare, încrucișare și extragerea elitelor sînt prevăzute la grupa a 4-a a sectorului vegetal.
IOAN DXJȚU, Pitești — Ați ocupat și ocupați, în continuare, funcția de conta- bil-șef al unei secții care, ca urmare a dezvoltării producției, a fost trecută din gradul IV de organizare în gradul I. Menținerea dv. în această funcție nu se consideră o promovare.în situația dv. erau aplicabile prevederile precizărilor Ministerului Muncii nr. 170052 din 18 noiembrie 1970, potrivit cărora personalul trecut în aceeași funcție la o unitate la care funcția respectivă are un nivel de retribuire superior, poate fi încadrat la un număr de gradații, fără a se depăși gradația avută. Acordarea numărului de gradații pe care ați avut-o nu constituia deci, o obligație pentru conducerea unității. La stabilirea numărului de gradații trebuia să se țină seama de calitățile și aptitudinile profesionale, precum și de vechimea în specialitate a personalului respectiv
PETRU STOI, Uricani — Pentru a putea fi încadrat în muncă, în urma executării pedepsei, este necesar să vă adresați oficiului forțe de muncă din cadrul Direcției pentru probleme de muncă și ocrotiri sociale din Deva care, ținînd seama de reglementările existente și de nevoile unităților vă va repartiza la un loc de muncă corespunzător.
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