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CONSILIILOR POPULARE
SARCINI MOBILIZATOARE PENTRU DEZVOLTAREA MULTILATERALA 

A TUTUROR JUDEȚELOR ÎN ANUL 1984
In aceste zile’ de început de an, în toate județele patriei 

și în municipiul București, consiliile populare se pre
gătesc să dezbată sarcinile ce revin fiecărei unități 
administrativ-teritoriale, din importantele documente apro
bate de Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste 
România, în decembrie 1983 : Legea Planului național 
unic de dezvoltare economico-socială a Republicii Socia
liste România pe anul 1984 ; Legea Planului de dezvoltare 
a agriculturii și industriei alimentare ale Republicii So
cialiste România pe anul 1984 ; Legea Bugetului de stat 
a Republicii Socialiste România pe anul 1984 ; Programul 
privind autoconducerea și autoaprovizionarea pentru asi
gurarea bunei aprovizionări a populației cu produse agro- 
alimentare și bunuri industriale de consum pe perioada 
1 X 1983 — 30 IX 1984.

Potrivit prevederilor cuprinse în aceste documente și în 
anul 1984 se asigură înfăptuirea consecventă a politicii 
partidului nostru de industrializare socialistă a țării, factor 
hotărîtor al dezvoltării întregii economii.

Astfel, traducîndu-se în viață programul adoptat de Con
ferința Națională a partidului, în 1984 se acordă o atenție 
deosebită industriei extractive, în scopul dezvoltării bazei 
proprii de materii prime și resurse energetice. Producția 
de cărbune va ajunge la 61,7 milioane tone, se vor extrage 
13 milioane tone țiței și aproape 33,5 mc. gaz metan. 
Făcîndu-se un nou și important pas pe calea asigurării 
independenței energetice a țării, în 1984 necesarul de 
energie primară va fi acoperit din resursele interne, în 
proporție de cca. 94 la sută.

In anul în care am initrat, producția de energie electrică 
va ajunge la 77 miliarde kWh, cea a industriei prelucră- 
toate va crește cu 6,8 la sută față de 1983, producția de 
oțel va atinge 14,8 milioane tone, iar construcțiile de 
mașini var avea o pondere de peste 28 la sută în ansam
blul producției industriale.

Sarcini importante revin și celorlalte ramuri ale eco
nomiei naționale. în industria chimică, de exemplu, se are 
în vedere creșterea producției, diversificarea sortimentelor 
și ridicarea continuă a parametrilor calitativi ai produ
selor, o mai bună folosire a materiilor prime și mate
rialelor. în industria alimentară, producția va crește cu 
6,5 la sută; se prevede dezvoltarea mai accentuată a 
industriei mici, a cărei producție va spori cu 8 la sută. 

în unitățile consiliilor populare, producția marfă indus
trială și prestările de servicii neindustriale ce se reali
zează în industria mică vor totaliza o valoare de 35.650 
mii. lei, livrările de mărfuri la fondul pieței 1.450 mii. lei, 
prestările de servicii pentru populație 18.300 mii. lei, pe 
total, iar exportul 3,5 mil. ruble pe relația CTS și 35 mii. 
dolari pe relația devize convertibile.

Planul pe acest an pune un accent mai puternic pe 
dezvoltarea intensivă a agriculturii, obiectiv fundamental 
al noii revoluții agrare din țara noastră, preconizîndu-se 
să se realizeze 29 milioane tone cereale, precum și pro
ducții sporite la plante tehnice, legume și fructe.

Se va executa, în anul 1984, un volum de investiții ce 
va însuma, pe total, 252 miliarde lei. Din această valoare, 
unităților consiliilor populare le revin lucrări în valoare 
de 30 miliarde lei, locuințele reprezentând 135.000 aparta
mente pentru fondul de stat și 15.000 locuințe, ce urmează 
a fi realizate în regia proprie a populației.

Concomitent cu reducerea substanțială a ponderii chel
tuielilor materiale, în anul 1984 va crește venitul național 
cu 7,3 la sută, iar mai mult de 97 la sută din venitul 
național urmează să se realizeze pe seama productivității 
muncii sociale.

Bugetele județelor și al municipiului București, pe anul 
1984, aprobate, însumează, atît la venituri rit și la chel
tuieli, 56.125,5 milioane lei. în volumul cheltuielilor buge
telor locale se cuprind și fondurile de rezervă bugetară, 
aflate la dispoziția consiliilor populare județene și al 
municipiului București, în sumă de 316 milioane lei.

Așa cum este cunoscut, Legea nr. 57/1968 de organizare 
și funcționare a consiliilor populare prevede că acestea 
coordonează întreaga activitate de dezvoltare economică și 
socială din județe, municipii, orașe și comune, potrivit 
principiului autoconducerii muncitorești și autogestiunii 
economico-finanriare, asigurînd participarea nemijlocită a 
tuturor cetățenilor, fără deosebire de naționalitate, în 
calitatea lor de proprietari, producători și beneficiari, la 
înfăptuirea politicii partidului și statului, de dezvoltare 
armonioasă, multilaterală, ă tuturor județelor și locali
tăților.

In conformitate cu prevederile planului național unic 
de dezvoltare economico-sociaiă, consiliile populare răs
pund de elaborarea și înfăptuirea planurilor de dezvoltare
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' economico-socială în profil teritorial, organizînd, îndrumînd 
și controlînd îndeplinirea sarcinilor de plan de către toate 
unitățile economice, indiferent de subordonarea acestora.

Aceste prevederi legale obligă consiliile populare ca, 
odată cu dezbaterea și adoptarea planurilor de dezvoltare 
economico-socială, să prevadă, în hotărârile pe care le 
vor lua, măsuri organizatorice eficiente, astfel încît, din 
prima lună a anului, să se creeze cele mai optime condiții 
de realizare ritmică a indicatorilor stabiliți.

Acest lucru este cu atât mai posibil cu cit există toate 
condițiile tehnico-materiale de îndeplinire a indicatorilor 
planului pe anul 1984.

Prevederile hotărîrilor adoptate de Camera Legislativă 
a Consiliilor Populare ^n decembrie 1983, arată dar di
recțiile în care trebuie să acționeze organele locale ale 
puterii și administrației de stat, pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor de plan.

In mesajul de Anul Nou adresat poporului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a cerut ca „In toate ramurile 
economiei naționale, anul 1984 să marcheze o îmbunătățire 
radicală a activității".

Chemarea tovarășului Nicolae Ceaușescu găsește un larg 
ecou și în rîndul personalului mundtor care activează 
în aparatul consiliilor popular© și unitățile subordonate. 
Cadrele de conducere de la consiliile populare, în frunte 
cu deputății, au nobila misiune de a antrena, în fiecare 
circumscripție electorală, masele de cetățeni la îmbunătă
țirea muncii în toate domeniile, la dezvoltarea edilitar- 
gospodărească a tuturor localităților, la ridicarea pe o nouă 
treaptă de progres și civilizație a fiecărui județ, fiecărui 
oraș, fiecărei comune.

Hotărîri ale biroului executiv 
al Comitetului pentru Problemele 

Consiliilor Populare 
în ziua de 27 decembrie 1983 a avut loc ședința Biroului 

Executiv al Comitetului pentru Problemele Consiliilor 
Populare.

Analizînd modul • cum comitetele și birourile executive 
ale consiliilor populare duc la îndeplinire sarcinile trasate 
prin hotărîri de partid și legile statului, Biroul executiv 
al CP.C.P., a adoptat următoarele măsuri :

• CU PRIVIRE LA REACTUALIZAREA SCHIȚE
LOR DE SISTEMATIZARE A COMUNELOR, ÎN 
VEDEREA REDUCERII PERIMETRELOR RECON- 
STRUIBILE

Din analiza efectuată a rezultat că, în ultimii ani, co
mitetele executive ale consiliilor populare județene și 
organele executive ale consiliilor populare comunale, sub 
conducerea și îndrumarea organizațiilor de partid au ac
ționat mai bine pentru aplicarea în practică a politicii 
partidului și statului în domeniul sistematizării teritoriului 
și localităților, pentru gospodărirea judicioasă a terenurilor 
cuprinse în perimetrele construibile ale localităților.

Analiza făcută a scos în evidență faptul că în județe 
există unele neajunsuri și rămîneri în urmă, în activitatea 
de sistematizare, datorate organizării necorespunzătoare a 
muncii de către unele consilii populare, precum șl con
trolului slab exercitat în teritoriu de către organele sub
ordonate acestora.

în vederea aducerii la îndeplinire a indicațiilor date 
de conducere, îmbunătățirii muncii și lichidării neajun
surilor constatate, Biroul executiv al C.P.CP. a stabilit 
următoarele măsuri :

1. Se va continua reanalizarea schițelor de sistematizare 
ale comunelor, pînă la sfîrșitul semestrului I 1984 pentru 
reducerea perimetrelor construibile ale satelor, astfel încît, 
să se termine întreaga acțiune. Pînă la 30 iunie 1984, 
comitetele executive ale consiliilor populare județene și 
al municipiului București vor raporta la Comitetul pentru 
Problemele Consiliilor Populare rezultatele reanalizăril 

schițelor de sistematizare și reducerii perimetrelor ' con
struibile.
-2. Pînă la 31 ianuarie 1984, se vor reactualiza progra

mele de strămutare ale gospodăriilor rămase în afara 
perimetrelor construibile și de redare a terenurilor în 
circuitul agricol, pe anii 1984 și 1985, stabilindu-se totodată 
și măsuri pentru recuperarea rămînerilor în urmă pentru 
fiecare comună. Se va urmări strămutarea gospodăriilor 
răzlețe sau izolate, fără accese sau din satele mici și 
dispersate. Programele de strămutare aprobate de comi
tetele executive ale consiliilor populare județene vor fi 
depuse la Comitetul pentru Problemele Consiliilor Popu
lare pînă la 15 februarie 1984.

3. în vederea recuperării integrale a terenurilor agricole 
și forestiere ce au fost scoase din folosință pentru rea
lizarea unor obiective de investiții, comitetele executive 
ale consiliilor populare județene și al municipiului Bucu
rești vor acționa pentru obligarea tuturor titularilor de 
investiții să efectueze lucrările de fertilizare a terenurilor 
șl darea acestora în folosință agricolă, potrivit normelor 
legale.

4. Comitetele executive ale consiliilar populare județene, 
al municipiului București și birourilor executive ale con
siliilor populare comunale vor acționa pentru luarea în 
evidență, stabilirea de planuri de cultură și folosirea în 
producția agricolă a tuturor terenurilor libere din inte
riorul perimetrelor construibile, din incintele unităților 
socialiste și ale gospodăriilor populației, a tuturor tere
nurilor părăsite urmărind permanent realizarea producții
lor planificate, în conformitate cu normele legale.

5. Pentru asigurarea respectării prevederilor Legii sis
tematizării teritoriului și localităților urbane șl rurale, 
comitetele executive ale consiliilor populare județene și

| al municipiului București vor acționa cu mai multă per- 
j severență în toate localitățile, trasarea acestora pe teren 

și respectarea proiectelor aprobate, luînd măsuri de sanc
ționare în conformitate cu prevederile legii, în toate ca
zurile de încălcare a normelor legale, inclusiv demolarea 
sau desființarea construcțiilor și lucrărilor la care nu se 
respectă legea.

• CU PRIVIRE LA APROBAREA ȘI APLICAREA 
NORMELOR DE TIMP UNIFICATE PE ECONOMIE 

PENTRU ÎNTREȚINEREA ȘI REPARAREA LINII
LOR ȘI A PIESELOR PENTRU LINII DE TRAMVAI" 

Conform planului de normare a muncii pe anul 1981, 
Consiliul popular al județului Arad, prin întreprinderea 
județeană de transport local, a elaborat „Norme de timp 
unificate pe economie pentru întreținerea și repararea 
liniilor șl a pieselor pentru linii de tramvai".

La elaborarea acestor norme au colaborat toate consi
liile populare ce au în subordine unități de transport 
public local cu tramvaie (Bihor, Brăila, Galați, Iași, Sibiu, 
Timiș, București).

Proiectul a fost avizat favorabil de Ministerul Muncii 
și Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor.

Ca urmare. Biroul executiv al C.P.C.P. a adoptat o hotă- 
rire, care prevede, între altele :

„Art. 1. Se aprobă „Normele de timp unificate pe eco
nomie pentru întreținerea și repararea liniilor și a pieselor 
pentru linii de tramvai" elaborate de Consiliul popular 
al județului Arad.

Art. 2. Normele de timp prevăzute la art. 1 se aplică 
începând cu data de 1 Ianuarie 1984.

Art. 3. Comitetele executive ale consiliilor populare ju
dețene ce au în subordine întreprinderi ce exploatează 
tramvaie și cel al municipiului București, vor lua măsuri 
pentru aplicarea corespunzătoare a normelor aprobate po
trivit art. 1, asigurarea condițiilor tehnice și organizatorice 
avute în vedere la elaborarea acestora, precum și pentru 
difuzarea lor la unitățile interesate.

Art. 4. Direcția de gospodărie comunală și gospodărie 
locaitivă a C.P.C.P. va asigura îndrumarea și controlul 
aplicării normelor de timp de către întreprinderile de 
transport local ce exploatează tramvaie, din subordinea 
consiliilor populare județene și al municipiului București". 



• CU PRIVIRE LA MODIFICAREA ȘI COMPLE
TAREA NORMELOR DE REPARTIZARE A CHEL
TUIELILOR COMUNE DE FOLOSINȚA, ÎNTREȚI
NERE, REPARAȚII LA CLĂDIRILE DE LOCUIT CU 
MAI MULTE APARTAMENTE

Anahzind modul de aplicare a Hotăririi nr. 2/1973, luînd 
act de faptul că unele prevederi ale acesteia slut depășite, 
Biroul executiv al C.P.C.P. a ajuna la concluzia că este ne
cesară modificarea și completarea actualelor norme apro
bate prin Hotărîrea C.P.C.P. nr. 2/1973, atât ca urmare a 
modificărilor aduse prin actele normative apărute ulterior 
și a propunerilor primite pentru îmbunătățirea lor cit și ca 
urmare a experienței dobîndite în cei peste 10 ani de apli
care a lor. De aceea, s-a elaborat un nou proiect de norme 
care a fost trimis spre avizare Ministerului de Finanțelor, 
Ministerului Petrolului, Ministerului Energiei Electrice și 
Institutului Central de Cercetare, Proiectare și Directivare 
în Construcții, precum și comitetelor executive ale Consi
liilor populare județene Brașov, Cluj, Constanța, Hunedoara, 
Iași, Prahova, Timiș și municipiul București, care au un 
volum mai mare de locuințe. Comitetele executive ale con
siliilor populare ale județului Brașov șl municipiului Bucu
rești, înainte de a-și întocmi avizele cerute, au consultat 
unele comitete ale asociațiilor de locatari și cadre cu ex
periență de la consiliile populare și unitățile de gospodărie 
locativă.

Față de cele mai sus s-au aprobat următoarele modificări 
șl completări la NormeJa aprobate prin Hotărîrea nr. 2/1973 
a Biroului Executiv al Comitetului pentru Problemele Con
siliilor Populare :

— din totalul lucrărilor de întreținere șl reparații la 
părțile șl instalațiile de folosință comună ale clădirilor, a 
căror cheltuieli în prezent se repartizează după numărul 
persoanelor, lucrările de refacere a tapetelor, zugrăveli, 
vopsitorii la pereți și tavane (dacă au existat), vopsitorii la 
uși și ferestre, curățirea jgheaburilor, burlanelor inclusiv 
a teraselor și luminatoarelor, urmează să se repartizeze 
proporțional cu suprafața locativă ;

— pentru lucrările care prin natura lor se repartizează 
In mod egal pe locuințe (cheltuielile pentru repararea 
antenei colective de televiziune, cutii poștale, chei la ușa 
de intrare comună în clădire, instalații de prepararea hra
nei la bucătării și alte asemenea) s-a prevăzut criteriul 
distinct de repartizare în raport de volumul lucrărilor ce j 
revin pe fiecare locuință și nu cel după numărul de per7 
soane cum era în actualele norme ;

—• s-a prevăzut criteriul de repartizare a cheltuielilor 
pentru lucrările ce revin proprietarilor care în actualele 
norme nu există (pct. 1 lit. a din actualele norme) ;

— la* repartizarea cheltuielilor pe deținătorii locuințelor 
din clădirile cu destinație mixtă s-a reformulat textul pct. 1, 
lit. b din actualele norme în corelație cu principiile enun
țate la pct. 1 lit. a din proiectai de norme ;

— s-a precizat modul de determinare a consumurilor în 
situația în care nu există aparate de măsurat, pe baza 
baremelor stabilite potrivit normelor legale, respectiv cele 
stabilite în baza art. 64 și 68 din Legea gospodărie co
munale nr. 4/1981 în sensul luării în calcul a baremelor 
stabilite prin Hotărîrea CJ’.CJ’. nr. 18/1981 (pct. 2 lit. b 
din proiectul de norme) ;

— s-a reformulat textul dan proiectul de norme de la 
pct. 3 lit b și d în corelare cu prevederile de la pct 2 
referitoare la baremele pentru ridicarea reziduurilor șl 
vidanjare ;

— s-au reformulat textele de la pct. 4 din actualele 
norme în concordanță cu avizul Ministerului Energiei 
Electrice în sensul că consumurile de energie electrică, 
de regulă, se măsoară separat prin contoare distincte și 
că numai în cazuri excepționale consumurile se determină 
pe baza baremelor stabilite potrivit normelor legale ;

— s-a completat și formulat mai clar pct. 5 în sensul 
că suprafața locuibilă se ia în calcul la repartizarea chel
tuielilor pentru încălzirea centrală indiferent dacă este sau 

nu dotată cu sisteme proprii de încălzire, iar suprafața 
dependințelor numai în cazul în care esto dotată prin 
construcție sau amenajări ulterioare cu sisteme proprii 
de încălzire, potrivit normelor și normativelor tehnice de 
proiectare. S-a prevăzut posibilitatea de a se dezafecta 
sau reduce suprafața de radiație în garaje ;

— pe baza avizului ICCPDC s-a prevăzut ca reparti
zarea cheltuielilor în cazul în care la centralele sau punc
tele termice sînt racordate mai multe clădiri că se facă 
pe fiecare clădire în parte proporțional cu suprafața echi
valentă termică, determinată potrivit normelor legale 
(radiatoare din fontă sau oțel, convectori, convectoradia- 
toare tip panou, coloane și conducte neizolate etc.) cu 
care clădirile respective au fost dotate conform normelor 
și normativelor tehnice de proiectare ;

— s-au stabilit în mod clar cheltuielile care se includ 
în situația cînd încălzirea centrală este asigurată prin 
centralele termice aflate în exploatarea asociațiilor de 
locatari sau în exploatarea directă a locatarilor din clădire;

— s-au corelat prevederile de la pct. 7 lit. a din pro
iectul de norme cu cele de la pct. 5 liit.a cu precizarea 
că baremele pentru consumurile de gaze, în cazul în care 
nu se pot separa prin aparatele de măsură și control, sînt 
cele stabilite de Ministerul Petrolului ;

— s-au repartizat cheltuielile pentru hldrofoare, stabilite 
în concordanță cu prevederile Statutului privind organiza
rea și funcționarea asociațiilor locatarilor, aprobat prin 
Decretul nr. 387/1977, în sensul eliminării cheltuielilor 
pentru muncitorii ce deservesc stațiile de pompare (pct. 8 
din proiectul de norme) ;

— s-a prevăzut scutirea de cheltuielile pentru energia 
electrică necesară funcționării ascensorului a deținătorilor 
de suprafețe locative situate la subsol, demisol, parter, 
mezanin, precum și etajul I din clădirile fără mezanin, 
numai în situația în care la etajele superioare, nu există : 
băi comune, spălătorii și uscătorii (pct. 9 lit. c din 
proiectul de norme) ;

— s-a precizat calcularea cheltuielilor pentru funcțio
narea ascensorului (forța) numai pentru jumătate din nu
mărul persoanelor care locuiesc în apartamentele situate 
la 6ubsol, demisol, parter, mezanin, precum și la etajul I 
din clădirile fără mezanin (pct. 9 lit. c dfin proiectul de 
norme) ;

— s-a reformulat textul de la pct. 11 din normele actua
le în sensul că personalul Încadrat In muncă la asociații 
este numai pe funcțiile și limitele prevăzute in Statutul 
aprobat prin Decretul nr. 387/1977. Cheltuielile pentru 
plata fochiștilor în anotimpul călduros, and în principal 
se ocupă numai de prepararea apei calde vor fi repartizate 
proporțional cu numărul persoanelor din fiecare locuință ;

— s-a reformulat textul de la pct. 12 lit. a din actualele 
norme, în concordanță cu prevederile Statutului privind 
organizarea și funcționarea asociațiilor locatarilor referi
toare la atribuțiile adunării generale a locatarilor. De 
asemenea s-a prevăzut ca prin excepție de la regula 
generală de repartizare a cheltuielilor administrativ-gos- 
podărești pe numărul de persoane, cheltuielile pentru um
plerea extinctoarelor de incendiu și pentru deratizare, 
dezinsecție și dezinfecție, să se repartizeze proporțional 
cu suprafața locativă ocupată în exclusivitate de fiecare 
deținător de suprafață locativă de orice fel ;

— s-a prevăzut scutirea persoanelor absente temporar 
din imobil în afară de cheltuielile prevăzute de normele 
actuale și de cele referitoare la: consumul de energie 
electrică pentru iluminatul părților comune, funcționarea 
instalației de preparare a apei calde, hidraforului, ascen
sorului și consumul de gaze repartizat după numărul de 
persoane. De asemenea s-a precizat că perioadele de 
absentare sau de primire a altor persoane în imobil, nu 
se cumulează de la o lună la alta și nici nu se com
pensează între ele (pot. 13 lit. c dim proiectul de norme).

Intrucît modificările propuse se referă la aproape toate 
textele din normele actuale, s-a hotărît emiterea unei noi 
hotărîri, cea în vigoare urmind a fi abrogată.



Perfecționarea pregătirii profesionale —
activitate cu caracter permanent :

In prezent, consiliile populare, de toate cate
goriile, dezbat și adoptă,. în sesiuni, planurile de dez
voltare economico-socială în profil teritorial, precum și 
bugetele locale.

Realizarea sarcinilor mobilizatoare cuprinse în aceste ț 
planuri, necesită ridicarea continuă a nivelului de pregă
tire profesională a tuturor cadrelor din aparatul propriu 
și unitățile subordonate consiliilor populare.

Cum această activitate are un caracter permanent, este 
bine de reamintit unele din sarcinile ce se pun în acest 
domeniu în perioada ce urmează.

Din analizele efectuate asupra modului cum s-a desfă
șurat activitatea de perfecționare a pregătirii profesionale 
a personalului muncitor din aparatul propriu și unitățile 
economi co-sociale subordonate consiliilor populare județene 
și al municipiului București, în anul 1983, rezultă că ■ 
programele de perfecționare, organizate în conformitate cu 
planul de pregătire și perfecționare pe anul expirat au 
fost în general, îndeplinite.

în prezent, organele colective de conducere ale unită
ților și comitetele birourilor executive ale consiliilor 
populare municipale, orășenești și comunale supun anali
zei modul în care s-au desfășurat acțiunile de perfecțio
nare profesională în 1983, și stabilesc concluziile și mă
surile ce urmează a fi adoptate pentru anul 1984.

în aceste zile, principala sarcină care se pune este 
elaborarea programelor de perfecționare a pregătirii pro
fesionale pentru anul 1984. Astfel, potrivit Legii nr. 2/1971, 
a „Metodologiei de perfecționare a pregătirii profesionale 
a personalului muncitor", elaborată de Ministerul Educa
ției și învățămîntului, precum și îndrumărilor primite de 
consiliile populare și unităților acestora cu prilejul 
controalelor efectuate în județe de către colective de 
control ale C.P.C.P., sarcina este determinarea cerințelor 
de perfecționare, (adică identificarea problemelor care fac 
obiectul perfecționării și persoanele care trebuiesc per
fecționate), elaborarea, pe baza planului de perfecționare 
aprobat, a programelor de perfecționare a personalului pe 
anul 1984, întocmirea graficului programelor de perfecțio
nare care urmează să se desfășoare în unități, precum și 
a listei nominale a persoanelor care vor participa la 
programe de reciclare, ce se organizează în alte unități. 
Totodată, va trebui asigurată cunoașterea sistemului de 
evidență specifică activității de perfecționare a pregătirii 
profesionale, inclusiv a noii formularistici, elaborate re
cent de către Ministerul Educației și învățămîntului. Toate 
aceste materiale urmează să fie aprobate de adunările 
generale ale unităților cu dublă subordonare și direct 
subordonate, precum și de comitetele (birourile) executive 
ale consiliilor populare județene, municipale, orășenești și 
comunale.

Experiența arată că, în paralel cu aceste activități, spe
cialiștii, desemnați ca responsabili de programe, sau ca 
lectori, trebuie să treacă imediat la proiectarea și pregă
tirea temeinică a programelor de instruire, a documen
tației privind instruirea propriu-zisă, astfel încît în luna 
ianuarie 1984 toate formele de perfecționare să fie des
chise, întreaga activitate urmînd să se desfășoare în con
formitate cu reglementările legale și cu hotărîrile orga
nelor de conducere colectivă ale unităților.

în ce privește instruirea aparatului propriu, se impune | 
ca, pe baza Instrucțiunilor C.C. al P.C.R., și a C.P.C.P. ' 
nr. 6000/1981 cu privire la instruirea cadrelor din sistemul 
consiliilor populare, birourile (comitetele) executive ale 
consiliilor populare municipale, orășenești și comunale, au 
sarcina de a definitiva programul unitar de instruirea 
aparatului propriu pe anul 1984 și a-1 prezenta spre apro
bare, comitetului executiva! consiliului popular județean.

Organele de conducere colectivă ale unităților din sis
temul consiliilor populare județene, trebuie să ia măsuri l 

pentru ca trăsătura generală a activității de perfecționare 
a pregătirii profesionale în anul 1984 s-o constituie gene
ralizarea experienței pozitive, demonstrațiile practice. Tot
odată, este necesar să se acorde o atenție deosebită dezba
terilor, aprofundîndu-se semnificațiile majore ale politicii 
partidului și statului, ale măsurilor întreprinse pentru 
perfecționarea vieții economice și sociale, pentru îndepli
nirea exemplară a sarcinilor de plan din domeniul con
strucțiilor de lecuințe și industriei mici, gospodăriei co
munale și locative, administrației de stat, aplicării cu 
consecvență a noului mecanism economico-finanriar, a 
acordului global, a concluziilor și sarcinilor stabilite de 
Plenara C.C. al Partidului Comunist Român din noiembrie 
1983.

în același timp, în expuneri, în discuțiile cu cursanții, 
trebuie pus un accent mai mare pe spiritul combativ, 
militant, față de concepțiile și ideile străine ideologiei 
clasei noastre muncitoare, incompatibile cu activitatea 
noastră revoluționară.

De asemenea, este de dorit ca aparatul propriu al con
siliilor populare județene, cadrele care au răspunderi în 
probleme de perfecționarea pregătirii profesionale în teri
toriu, să fie mai prezente în desfășurarea acțiunilor de 
perfecționare, contribuind, pe baza unor dezbateri la 
obiect, la îmbunătățirea acestei activități, la înlăturarea 
operativă și la timp a deficiențelor și neajunsurilor ce sa 
semnalează.

Procedîndu-se în acest fel, se va putea ridica calitatea 
perfecționării pregătirii profesionale a întregului personal 
muncitor din sistemul consiliilor populare județene și al 
municipiului București, se va realiza indicația secretarului 
general al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu, potrivit 
căreia „problemele pregătirii profesionale, ale ridicării cu
noștințelor profesionale, ale reciclării tuturor muncitorilor, 
maiștrilor, tehnicienilor și inginerilor trebuie să constituie 
o preocupare permanentă... Numai astfel vom putea face 
față cerințelor tot mai mari ale dezvoltării tehnicii, exi
gențelor sporite ce se impun in domeniul calității, atît în 
economia noastră, rit și pe plan internațional".

Dr. Const. BOGDAN

Dezbateri

Biroul permanent nu este un organ local 
al administrației de stat 

distinct de comitetul executiv
Legea nr. 57/1968, în redactarea sa inițială, Legile mo

dificatoare nr. 5/1976 și nr. 21/1979, precum Legea de 
organizare și funcționare a consiliilor populare, republi
cată, în baza Legii nr. 3/1980, al cărei conținut este în 
vigoare în prezent, arată competența biroului permanent 
de a rezolva și a decide în problemele activității curente 
a comitetului executiv, asupra deciziilor adoptate avînd 
obligația să informeze comitetul executiv la prima ședință 
a acestuia, deciziile neconforme cu legalitatea socialistă 
putînd să fie anulate de către organul local al adminis
trației de stat.

Din această redactare rezultă, pe lîngă competență și 
atribuții, și natura juridică a biroului permanent al co
mitetului executiv: acesta nu este- un organ local al 
administrației de stat, distinct de comitetul executiv, ci 
un organism al acestuia, care acționează din interiorul 
organului executiv, sub conducerea și controlul său, actele 
sale nelegale putând fi anulate de către comitetul executiv 
respectiv. Considerăm, de asemenea, că și deciziile emise 
de către biroul permanent, sint decizii emise în numele 
comitetului executiv, avînd ca temei juridic pentru emitere 



art. 60 combinat cu art. 61 alin. 3 din Legea nr. 57/1968 
de organizare și funcționare a consiliilor populare, în yi- 
goare.

In raport de prevederile Legii de organizare și func
ționare a consiliilor populare și de experiența practică 
In activitatea desfășurată, considerăm că nu este necesară 
delimitarea atribuțiilor , comitetului executiv și biroului 
permanent pe calea vreunui act normativ al organelor 
puterii ori administrației de stat de la nivel central și 
nici pe cale de decizie, emisă de un comitet executiv 
ierarhic superior, ori de comitetul executiv al consiliului 
popular, în interiorul căruia funcționează biroul permanent.

In ceea ce privește activitatea practică desfășurată de 
către Biroul permanent al Comitetului executiv al Consi
liului popular municipal Lugoj, județul Timiș, relevăm 
cele ce urmează :

Biroul permanent a fost alcătuit prin decizie de către 
comitetul executiv, el fiind format din prim-vicepreședin- 
tele comitetului executiv, în calitate de președinte, patru 
vicepreședinți și doi membri ai comitetului executiv, res
pectiv șeful sectorului de arhitectură și sistematizare și 
directorul întreprinderii de gospodărie comunală și lo- 
cativă.

Biroul permanent al Comitetului executiv nu are un 
plan de activitate trimestrial propriu și nu își planifică 
problemele de care se ocupă, întrucît acestea îmbracă 
multiple aspecte, iar Legea de organizare și funcționare 
arată că biroul rezolvă probleme curente între ședințele 
comitetului executiv, raportînd despre activitatea sa în 
prima ședință a organului local al administrației de stat.

In planul de muncă trimestrial al comitetului executiv 
se prevede, de fiecare dată, că biroul permanent ține șe
dințe de lucru săptămînal, în fiecare luni la ora 8,00, dacă 
are probleme pe agenda sa de lucru sau problemele apar 
pe parcurs și este stringentă rezolvarea lor.

Pentru fiecare ședință de comitet executiv și implicit, 
de birou permanent, actele și problemele ce urmează 
să se supună rezolvării, sînt văzute de o comisie compusă 
din factori competenți, de specialități diferite și pe domenii 
de activitate, la care participă și secretarul comitetului 
executiv, în scopul, ca, și pe această cale, să se verifice 
temeinic actele și să se asigure în totul respectarea lega
lității socialiste.

Problemele care, prin grija și verificarea secretarului 
comitetului executiv, se pregătesc de compartimentele de 
activitate ți urmează să se prezinte biroului permanent, 
se înserează distinct, pe compartimente, într-un document 
denumit centralizator, cu circa 48 de ore înaintea ședinței. 
Acest document depus în mape de lucru, se predă spre 
studiu membrilor biroului permanent. Spre a nu ocaziona 
motive de anulare ulterioară a unor decizii sau simple 
aprobări de acțiuni și acte de către comitetul executiv, 
invocindu-se aspecte de ilegalitate, documentul, cu toate 
anexele, se prezintă spre studiu și avizare președintelui 
Comitetului executiv al Consiliului popular municipal îna
inte de a se organiza ședința biroului permanent.

In ceea ce privește informarea comitetului executiv asu
pra problemelor rezolvate și deciziile emise de către biroul 
permanent, această obligație prevăzută de lege se îndepli
nește pe calea unei note scrise, înserate la începutul uniui 
centralizator cu acte, care se prezintă comitetului exe
cutiv în ședința sa lunară de lucru.
» La Consiliul popular al municipiului Lugoj, nu au exis
tat, pînă în prezent, cazuri de anulări de ecizii ale biroului 
permanent de către comitetul executiv, în cadrul căruia 
funcționează biroul.

La ședințele biroului permanent, asemănător cu cele 
ale comitetului executiv, sînt invitate să participe și alte 
persoane, ca de pildă, șefi de compartimente ale comite
tului executiv, unii conducători de întreprinderi, instituții, 
organizații de masă și obștești, interesate în problemele ce 
se supun aprobării biroului permanent.

Nu am avut în vedere și nu am practicat înscrierea pe 
agenda de lucru a biroului permanent a unor analize 
asupra activității din diverse domenii subordonate orga
nului local al puterii de stat. Aceste analize se fac numai 

în ședințele comitetului executiv aâ Consiliului popular al 
municipiului.

Fără a avea pretenția de a face o delimitare de an
samblu a problemelor de care s-a ocupat și se ocupă 
biroul permanent al comitetului executiv sau de a arăta 
toate aceste probleme, (fapt care, de altfel, nici nu s-ar 
putea realiza, întrucît zilnic apar sarcini neprevăzute, ce 
necesită rezolvarea) enumerăm mai jos cîteva din atribu
țiile prevăzute de lege pentru organul local al adminis
trației de stat, îndeplinite de biroul permanent pînă în 
prezent și în perspectiva activității de viitor :

— rezolvarea, prin decizii, a cererilor privind înfierea 
de persoane, conform prevederilor Codului familiei;

— instituiri de tutelă și curatelă ;
— aprobarea acceptării unor succesiuni de către minori 

sau alte persoane lipsite de capacitate de exercițiu ;
— aprobarea unor anchete sociale ;
— încuviințarea înstrăinării sau dobîndirii de bunuri 

imobile sau mobile de mare valoare de către minori, cu 
asistarea la întocmirea actelor la Notariatul de Stat, de 
reprezentanții lor legali ;

— aprobarea înstrăinării bovinelor și cabalinelor între 
persoane fizice, în conformitate cu prevederile Decretului 
Consiliului de Stat nr. 94 din 28 martie 1983 ;

— constituirea unor comisii și colective pe plan local 
pentru executarea unor operațiuni prevăzute de lege — 
inventarierea de bunuri ale consiliului popular ; efectuarea 
recensămîntului anual al animalelor domestice și păsări
lor ; diverse comisii pe linie de sistematizare a terito
riului, gospodărie comunală și locativă și altele asemenea ;

— aprobarea valorificării materialului lemnos recoltat 
din pădurea administrată de către consiliul popular, de 
către beneficiari ;

— stabilirea de sarcini pe cale de decizie în domeniul
repartizării contribuției bănești a populației pe obiective, 
a obiectivelor ce se realizează din contribuția în muncă 
a locuitorilor ; ' x

— rezolvarea unor sarcini pe linie de pază obștească și 
de prevenire și stingere a incendiilor ;

— unele încadrări în cîmpul muncii, transferări sau des
faceri de contracte de muncă pentru posturi de execuție;

— sancționarea disciplinară a unor lucrători din aparatul 
comitetului executiv care au săvîrșit abateri ;

— aprobarea unor cereri pentru schimbarea planifi țării 
concediului de odihnă, concedii fără plată sau pentru 
plecarea în excursii în străinătate ;

— soluționarea cererilor pentru eliberarea de autorizații 
de înstrăinare a imobilelor, de construcții de imobile, 
ieșire din starea de indiviziune, atribuiri de terenuri în 
folosință pentru construirea de locuințe proprietate per
sonală ;

— rezolvarea cererilor pentru efectuarea de racorduri la 
rețeaua publică de apă potabilă a locuințelor, la rețeaua 
de canalizare a municipiului și pentru extinderea acestor 
rețele, cu sprijinul cetățenilor prin muncă patriotică șl 
fonduri bănești ;

— soluționarea cererilor pentru eliberarea de autorizații 
de demolare a unor construcții — imobile și dependințele 
acestora, de către persoane fizice ;

— redistribuirea unor locuințe și repartizarea de apar
tamente nou construite proprietate de stat pe unități 
socialiste și persoane, împreună cu reprezentanții Consi
liului municipal al sindicatelor, conform prevederilor art. 59 
alin. 2 din Legea nr. 57/1968 de organizare și funcționare 
a consiliilor populare ;

— aprobarea unor virări de credite bugetare ;
— soluționarea cererilor pentru modificarea sau elibe

rarea de autorizații de funcționare pentru micii meseriași 
și liberi profesioniști ;

— alte probleme curente ce se ivesc pe parcursul acti
vității.

Celelalte atribuții prevăzute în lege se aduc la înde
plinire de către Comitetul executiv al Consiliului popular, 
dacă se constată că sînt numai de competența sa.

Considerăm că, de la reglementarea organizării biroului 
permanent al comitetului executiv prin Legea nr. 57/1968, 



activitatea acestui organism s-a dovedit eficientă. Această I 
afirmație, în cazul municipiului Lugoj, este întărită și pritn ' 
aceea că, de la alegerile de deputați care au avut loc la 
21 noiembrie 1982, pentru al XI-]ea mandat al Consiliului 
popular municipal Lugoj, s-au emis 410 decizii pină în 1 

'luna noiembrie 1983, respectiv în perioada calendaristică . 
de un an, din care 300 decizii s-au emis de către biroul | 
permanent al Comitetului executiv, reprezentând 3/4 din 
numărul total. Activitatea de rezolvare a problemelor | 
curente este meritorie, dacă o raportăm și la faptul că 1 
municipiul Lugoj are o populație care se ridică, in prezent, 
la peste 57.500 locuitori, în raport cu municipiul Cluj- i 
Napoca, de pildă, care dispune de o populație de peste ' 
300.000 locuitori. (A se* vedea articolul „Organizarea și 
funcționarea birourilor permanente ale comitetelor execu
tive ale consiliilor populare județene și municipale", pu
blicat în Suplimentul nr. 35 la „Revista Economică" dan 
2 septembrie- 1983 — „Probleme ale activității consiliilor 
populare"). Acest fapt a condus la crearea condițiilor 
pentru organul local al administrației de stat, de a se 
ocupa corespunzător de conducerea și îndrumarea activi
tății din întreprinderile industriale și organizațiile econo
mice de pe teritoriu.

Sîntem de părere de a se continua publicarea de mate
riale pe această tematică, deoarece ele constituie un 
valoros schimb de experiență pentru îmbunătățirea și lăr
girea activității birourilor permanente ale comitetelor 
executive ale consiliilor populare.

Simeon BELU
secretar al Comitetului executiv al 
Consiliului popular al municipiului 

Lugoj

Județul Timiș

Primii pași in munca Biroului de coordonare 
a activității consiliilor populare din Consiliul 
unic agroindustrial de stat și cooperatist

Hotărârea Comitetului Politic Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român din august 1983, 
cu privire la constituirea în toate consiliile unice agro
industriale de stat și cooperatiste a birourilor de coordo
nare a activității consiliilor populare a prins viață și în 
C.U.A.S.C. Făget. Acest eveniment, care a avut loc în 
2 septembrie 1983, se înscrie în ansamblul măsurilor sta
bilite de conducerea superioară de partid și de stat care 
să ducă la înfăptuirea hotărârilor Conferinței Naționale 
a Partidului din decembrie 1982, a indicațiilor și orientă
rilor tovarășului Nicolae Ceaușescu — secretarul general 
al partidului, date la Conferința pe țară a președinților 
Consiliilor populare privind trecerea la o nouă calitate a 
muncii în toate domeniile vieții economice și sociale, per
fecționarea organizării și conducerii producției, sporirea 
eficienței economice și realizarea unei revoluții agrare.

Importanța constituirii acestor birouri de coordonare a 
activității consiliilor populare rezultă cît se poate de clar 
din indicațiile date de conducerea partidului cu privire la 
competența, atribuțiile, sarcinile și modul de lucru ale 
acestora.

Astfel, în principal, birourile de coordonare a Consiliilor 
populare comunale se ocupă de buna organizare a activi
tății de colaborare între comunele care aparțin acelorași 
consilii unice pentru înfăptuirea unor obiective de interes 
comun, îmbunătățirea activității edilitar-gospodărești, tra
ducerea în viață a legii sistematizării localităților, îndru

marea muncii organelor locale ale puterii și administrației 
de stat, îndeplinirea sarcinilor și obiectivelor din planul 
de dezvoltare economico-social în profil teritorial.

C.U.A.S.C. Făget este situat în zona de deal a Județului 
Timiș și cuprinde o suprafață agricolă de peste 22.000 ha, 
din care 16.000 ha. este suprafață arabilă, iar din aceasta, 
6.345 ha. sînt deținute de gospodăriile individuale.

C.U.A.S.C. Făget are în componența sa 8 comune cu 47 
sate și cu o populație de peste 25.000 locuitori. Două 
din cele 8 comune sînt necooperativizate.

Cele 6 cooperative agricole de producție, cele 3 ferme ale 
I.A.S. Făget care sînt pe teritoriul C.U.A.S.C. Făget dețin 
o suprafață arabilă de peste 9.800 ha., cultivată in special 
cu cereale și plante furajere.

Comuna Făget, fiind situată în zonă de deal, aici efec
tivele de animale au crescut an de am, ajungînd, în pre
zent, la 9.800 bovine, peste 35.000 ovine, peste 6.000 por
cine, 1.800 cabaline etc.

Paralel cu unitățile din agricultură, în fiecare comună 
există o serie de unități economico-sociale care fac ca 
activitatea desfășurată de consiliile populare să fie foarte 
diversificată.

Iată de ce și componența Biroului de coordonare a 
activității consiliilor populare este stabilită în așa fel încît 
să poată cuprinde toate domeniile de activitate de pe 
teritoriul C.U.A.S.C.-ului. Al nostru este format din 35 
membri (vicepreședinții birourilor executive ale consiliilor 
populare comunale retribuiți de stat în această funcție, 
secretarii birourilor executive ale consiliilor populare co
munale, președinții cooperativelor de producție, achiziții 
și desfacere a mărfurilor, directorii de școli generale, di
rectorul Spitalului din Făget, președinții comisiilor per
manente de deputați și președinți ai comitetelor de cetă
țeni).

Deținlnd funcția de președinte al biroului executiv al 
Consiliului popular al comunei Făget, unde își are sediul 
Consiliul unic agroindustrial de stat și cooperatist, am 
fost ales de drept și președinte al Biroului de coordonare 
a activității consiliilor populare, îndeplinind totodată și 
funcția de vicepreședinte al Consiliului unic agroindustrial 
de stat și cooperatist.

După constituire, am trecut imediat la repartizarea de 
sarcini pentru fiecare membru al biroului de coordonare 
a consiliilor populare, în vederea realizării obiectivelor 
stabilite în planul de muncă.

La 23 noiembrie 1983, am analizat, în ședință de lucru, 
preocuparea birourilor executive ale cooperativelor de 
producție, achiziții și desfaceri de mărfuri privind apro
vizionarea și autoaprovizionarea populației cu produse 
agroindustriale. De asemenea a fost prezentat un referat 
despre realizarea sarcinilor în zootehnie.

Pe marginea materialelor prezentate, au fost făcute 
numeroase propuneri pentru îmbunătățirea activității sec
toarelor analizate. Așa, bunăoară, s-a ridicat o problemă 
cu care se confruntau majoritatea comunelor, aceea a lipsei 
mijloacelor de transport în aprovizionarea cooperativelor 
de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor, din care 
cauză multe din repartițiile avute se pierdeau neputînd 
fi aduse de la depozitele din Lugoj și Timișoara. Biroul 
de coordonare a trasat ca sarcină conducerii Autobazei 
T.A. Făget să asigure mijloacele de transport, la cererea 
conducerilor cooperativelor de producție, achiziții și des
facerea de mărfuri, pentru a ridica produsele repartizate 
și a face o aprovizionare corespunzătoare. Ca urmare, în 
ultimul timp, magazinele sătești sînt bine aprovizionate, 
planul de desfacere a mărfurilor a fost realizat, iar rămî- 
nerile în urmă recuperate.

Probleme importante au fost ridicate și analizate amă
nunțit și în legătură cu realizarea sarcinilor din zootehnie, 
subliniindu-se că atît în sectorul socialist cooperatist cît 
și ,1a gospodăriile populației, datorită sprijinului acordat 
unităților agricole de către organele de specialitate, au 
fost realizate și depășite efectivele de animale, structura 
acestora s-a îmbunătățit, a crescut producția de lapte,, fapt 
ce a contribuit la livrarea la fondul de stat a unor canti
tăți sporite de produse.



Și la gospodăriile populației au crescut efectivele de 
animale, în special la speciile ovine și bovine. (Aceasta și 
ca urmare a sprijinului ce le-a fost acordat de stat prin 
punerea la dispoziție a reproducătorilor de mare valoare, 
îmbunătățirea și modernizarea pășunilor cit și stimularea 
materială a crescătorilor de animale). Datorită acestor 
măsuri, a crescut foarte mult contribuția gospodăriilor 
populației la fondul de stat cu produse agroalimentare, 
precum și la aprovizionarea și autoaprovizionarea locali
tăților comunelor din C.U.A.S.C. Făget.

In ședința de lucru a Biroului de coordonare s-a anali
zat și preocuparea birourilor executive ale consiliilor 
populare comunale în ce privește popularizarea legislației 
în rîndul populației. Cu această ocazie au fost evidențiate 
metodele bune practicate de birourile executive ale consi
liilor populare comunale Făget, Margina, Tomești, Dum
brava și Curtea, care au antrenat juriști, cadre didactice, 
specialiști din unitățile economice și agricole, alți inte
lectuali, la popularizarea legislației, pe domenii de acti
vitate și categorii de oameni.

De un deosebit interes în rîndul auditorilor s-a bucurat 
explicarea, pe înțelesul tuturor, a Legii cu privire la 
noul sistem de retribuire în acord global, a modificărilor 
făcute la calculul de stabilire a pensiei, unde se include 
și sporul de vechime neîntreruptă în aceeași unitate.

în rîndul crescătorilor de animale s-a bucurat de mult 
interes prelucrarea prevederilor Decretului nr. 95/29.III. 1983 
cu privire la modificarea și completarea Decretului Consi
liului de Stat nr. 395/1981 privind contractările și achizi
țiile de animale și produse animaliere, mulți cetățeni 
beneficiind de sporuri și prime.

Un mare ecou l-a avut în rîndul întregii populații pre
lucrarea și aplicarea Legii nr. 10/1982, cu privire la buna 
gospodărire, întreținere și curățenie a localităților, păstra
rea ordinei și disciplinei publice. Ca urmare a măsurilor 
întreprinse de birourile executive ale Consiliilor populare 
comunale, în toate localitățile comunelor, aspectul edilitar- 
gospodăresc s-a îmbunătățit, domnește peste tot ordinea 
și curățenia. în cadrul muncilor patriotice au fost realizate 
multe obiective de interes general, așa cum sînt repararea 
de străzi, trotuare, construcții de fîntîni, podețe, plantări 
de pomi fructiferi pe marginea drumurilor și a străzilor, 
cultivarea zonelor verzi cu legume, zarzavaturi și plante 
medicinale. Au fost construite obiective social-culturale, 
baze sportive și de agrement, s-au amenajat piețe și oboare 
de vite, la care a fost folosită munca patriotică, în mare 
măsură. Așa, de pildă, în comune ca Făget, Margina, 
Curtea, la diferite construcții edilitare a fost plătit numai 
cimentul și fierul beton, restul materialelor folosite au 
fost procurate din resurse proprii (balast, nisip, lemn, che
restea, cărămidă, var etc.).

Doresc să scot în evidență că încă de la începutul con
stituirii Biroului de coordonare a activității consiliilor 
populare din C.U.A.S.C. Făget, în preocuparea noastră a 
fost întrajutorarea și cooperarea între comune pentru rea
lizarea de obiective social-culturale, edilitar-gospodărești și 
de înfrumusețare. Așa, bunăoară, Consiliul popular al co
munei Făget, prin activitatea de industriș mică și prestări 
de servicii, a sprijinit Consiliul popular al comunei To
mești cu utilaje în construirea blocului de locuințe ce se 
lucrează în regie proprie. Comunelor Margina, Dumbrava 
și Curtea li s-a livrat balast pentru construcții și repararea 
și întreținerea de străzi, trotuare și drumuri. La fel și 
Consiliul popular al comunei Făget a fost ajutat de către 
Consiliul popular al comunei Tomești prin livrarea de 
piatră în vederea construirii de poduri în satele aparțină
toare. Asemenea exemple de întrajutorare între comunele 
din C.U.A.S.C. Făget se pot da foarte multe.

. în planul de muncă al Biroului de coordonare pe tri
mestrul IV 1983, ne-am prevăzut să controlăm modul cum 
se preocupă birourile executive ale consiliilor populare 
comunale și unitățile agricole în buna desfășurare a lu
crărilor din campania de toamnă, cum este folosită întreaga 
populație, aptă de muncă, utilajele auto și hipo și ale 
populației la transportul produselor agricole. Doresc să 
evidențiez că, prin măsurile ce au fost luate, pentru prima 

dată campania de toamnă a fost terminată intr-un timp 
scurt, executîndu-se toate lucrările de bună calitate și în 
timpi optimi, iar producțiile planificate au fost substanțial 
depășite.

Ca acțiuni de control a mai avut urmărirea realizării pla
nului punerii în funcțiune a lucrărilor din investiții și 
din contribuția bănească, preocuparea birourilor cooperati
velor de producție, achiziții și desfaceri de mărfuri de 
aprovizionarea și autoaprovizionarea populației cu produse 
agroindustriale pe perioada de iarnă.

De menționat este faptul că în planul de muncă al Și
roiului de coordonare este specificat unde se face controlul, 
cine execută controlul, de cine este condus și perioada 
cînd se face. După fiecare control efectuat, se întocmește 
un referat ce cuprinde toate aspectele constatate, atît 
pozitive cît și negative, și care se prezintă în ședința de 
lucru a biroului de coordonare, iar pe baza lui se stabilesc 
măsurile de îmbunătățirea activității analizate.

în anul 1984, Biroul de coordonare a activității consi
liilor populare din C.U.A.S.C. Făget își propune să orga
nizeze mai multe acțiuni în cooperare cu mai multe 
comune. Așa, bunăoară, vom iniția acțiuni de hidroame
liorații în zona Curtea-Margina și Făget, precum și Făget- 
Dumbrava și Mănăștiur, executînd canale de scurgerea 
apelor care vor avea o dublă întrebuințare : evacuarea 
apelor în caz de inundații sau ploi torențiale și irigarea 
terenurilor în caz de secetă.

în prezent ne confruntăm cu unele, greutăți legate de 
starea drumurilor dintre unele localități. Pentru rezolvarea 
acestei probleme, ne propunem să mobilizăfh cetățenii din 
satul Brănești-Jupînești ce aparțin comunei Făget, precum 
și pe cei din satul Baloșești, ce aparțin de comuna’ To
mești, să participe la refacerea și construirea drumului 
comunal Brănești-Baloșești. i

Vom organiza mai multe acțiuni de întrajutorare pentru 
realizarea obiectivelor din investiții și din contribuția în 
bani și în muncă, atît prin dirijarea forței de muncă cali
ficată, deficitară, la unele comune cît și pentru asigurarea 
cu utilaje și materiale de construcții ce se procură din 
resurse locale.

Pentru îmbunătățirea activității muncii în toate dome
niile de activitate, ne propunem să organizăm schimburi 
de experiență pe teme ale activității consiliilor populare, 
ale cooperativelor de producție, achiziții și desfacerea măr
furilor, a unităților sanitare și de învățămînt și altele.

Desigur, activitatea noastră se află la început și mai 
este încă mult loc pentru perfecționare. Sîntem hotăriți ca, 
sub îndrumarea Biroului Comitetului județean de partid 
și a Comitetului executiv al Consiliului popular județean 
Timiș să facem totul pentru ca acest organism nou creat 
să-și exercite în bune condițiuni. rolul, atribuțiile și sarci
nile încredințate.

Dan TRIȚOIU, 
președintele Biroului de coordonare 
a consiliilor populare din Consiliul 
unic agroindustrial de stat și coope

ratist Făget, jud. Timiș

Municipal București

Preocuparea comitetului executiv al 
consiliului popular pentru îndeplinirea 
planului in industria mică și prestările 

de servicii
Comitetul executiv al Consiliului popular al municipiu

lui București a acționat cu fermitate pentru traducerea 
în viață a sarcinilor reieșite din Hotărîrile Congresului al 
XII-lea și Conferinței Naționale ale partidului referitoare 



la dezvoltarea și diversificarea industriei mid și prestă
rilor de servicii pentru populație, orientînd aceste activități 
în direcția valorificării, în mai mare măsură, a resurselor 
locale de materii prime și materiale și în mod deosebit 
a materialelor recuperabile și refolosibile ce rezultă din in
dustria Capitalei, utilizării cît mai eficiente a resurselor 
de forță de muncă, atragerii în aceste domenii a femeilor 
casnice și pensionarilor. Toate acestea au contribuit la 
sporirea volumului de produse și servicii, în vederea sa
tisfacerii cerințelor mereu crescînde ale populației, creș
terii și pe această cale a nivelului de trai material și 
spiritual al oamenilor muncii.

Eforturile întreprinse de către colectivele de muncă din 
industria mică și unitățile prestatoare de servicii, sub 
directa îndrumare a organelor și organizațiilor de partid, 
s-au materializat în îndeplinirea și depășirea, an de an, 
a sarcinilor de plan ce au revenit Capitalei in aceste 
sectoare de activitate, atît sub aspect cantitativ, cît și în 
ce privește diversificarea și îmbunătățirea calității pro
duselor și serviciilor oferite. Semnificativ este că față de 
anul 1980, volumul producției realizate de industria mică 
a crescut, pînă în 1984, cu 25%, ajungîndu-se la 4650 lei 
pe locuitor, cu cca. 550 lei mai mult decît în anul de 
referință.

Volumul total al prestărilor de servicii pentru populație 
a crescut în aceeași perioadă, pe ansamblul municipiului 
București, cu peste 33%, serviciile ce revin în medie pe 
un locuitor înregistrînd o valoare de aproximativ două 
ori mai mare decît media pe întreaga țară.

Răspunzînd direct de îndrumarea și coordonarea întregii 
activități de industrie mică și prestări servicii din muni
cipiul București, Comitetul executiv al Consiliului popular 
al municipiului București, analizează și urmărește per
manent, atît direct, cît și prin organele sale de speciali
tate, modul în care unitățile de profil își realizează sar
cinile ce le revin, întreprinzîndu-se numeroase acțiuni de 
îndrumare, control și sprijin a organelor de conducere 
colectivă în vederea dezvoltării și diversificării producției 
de bunuri și servicii, în condițiile realizării unei eficiențe 
economice cît mai ridicate.

Astfel, încă de ia începutul actualului cincinal, avem 
organizat un colectiv special de prestări servicii la nivelul 
municipiului București, alcătuit din specialiști ai unităților 
care dețin o pondere însemnată in activitatea de prestări 
servicii, care analizează și urmărește permanent stadiul 
realizării de către fiecare unitate a sarcinilor de plan, 
propunînd operativ Comitetului executiv măsurile ce se 
impun a fi luate pentru recuperarea eventualelor rămî- 
neri în urmă și, mai ales, pentru punerea în valoare a 
tuturor posibilităților identificate din analizele efectuate 
în unități, privind asigurarea de produse și servicii noi, 
ridicarea calității acestora, îmbunătățirea servirii popu
lației etc.

Principalele aspecte reieșite atît din controalele și ana
lizele întreprinse de acest colectiv, cît și din cele efectuate 
de membrii Comitetului executiv și de aparatul propriu, 
sînt supuse dezbaterii in Consiliul de aprovizionare și 
prestări servicii al Capitalei, care promovează soluții 
eficiente de dezvoltare și diversificare a producției indus
triei mici și serviciilor pentru populație, ce pot fi extinse 
și generalizate în toate unitățile de profil din teritoriu.

Dată fiind importanța deosebită a sarcinilor puse în fața 
noastră de către conducerea partidului, cu privire la valo
rificarea cît mai deplină a tuturor resurselor de materii 
prime și materiale existente pe plan local, a întregului 
potențial tehnic și uman de care dispunem, principalele 
direcții de acțiune în aceste domenii șl modalitățile con
crete de înfăptuire a lor se stabilesc cu prilejul dezbate
rilor ce au loc periodic în cadrul Biroului permanent al 
Comitetului executiv, precum și în sesiunile consiliilor 
populare municipal, ale sectoarelor, comunelor și orașului 
Buftea.

în scopul rezolvării practice și de perspectivă a proble
melor legate de dezvoltarea și repartizarea judicioasă a 
serviciilor pe teritoriu, Comitetul executiv al Consiliului 

popular al municipiului București a adoptat și urmărit în
făptuirea unui cuprinzător program de amplasare a uni
tăților prestatoare, acordîndu-se prioritate noilor cartiere 
de locuințe și zonelor deficitare în asemenea unități, astfel 
încît să se asigure o cît mai mare apropiere a serviciilor 
față de beneficiarii acestora. în acest fel, rețeaua presta
toare de servicii din Capitală a ajuns în 1983 la peste 
3200 unități, cele noi fiind amplasate în principal la par
terul blocurilor date în folosință în ultimii ani. Concomi
tent cu dezvoltarea unor servicii deficitare, cum sînt, de 
pildă, prestările în construcții, reparațiile de frigidere, 
recondiționările de mobilier și altele, numărul serviciilor 
oferite populației a sporit continuu, asigurîndu-se o serie 
de prestații noi, cum ar fi recondiționarea și încărcarea 
acumulatorilor auto, reparațiile de minicalculatoare și cea
suri electronice, service-ul auto pe bază de abonament, 
micile reparații la obiectele aduse pentru spălat și curățat 
chimic, efectuarea de hidroizolații la terase și multe altele.

La realizarea sarcinilor privind dezvoltarea industriei 
mici și a prestărilor de servicii, o contribuție importantă 
au adus-o și unitățile din subordinea directă a Consiliului 
popular al municipiului București, în care se realizează 
peste 38% din producția industriei mici și aproape 40% 
din volumul prestărilor de servicii pentru populație al 
Capitalei.

Atît valoarea producției industriei mici, cît și cea a 
prestărilor de servicii pentru populație a crescut an de an, 
unitățile Consiliului popular al municipiului București 
realizînd, peste prevederile planului, importante depășiri 
la producția fizică. Numai la nivelul anului 1983, acestea 
reprezintă: 18 mii mc. produse prefabricate din beton 
armat, 250 t. produse prelucrate din mase plastice, 36 mii. 
lei piese de schimb, 12,5 mii. lei produse tehnice din cau
ciuc și altele, totalizînd o valoare de 250 mii. lei ; la 
prestările de servicii s-au realizat suplimentar 230 mii lei.

în această perioadă, unitățile Consiliului popular al 
municipiului București au dezvoltat și diversificat produc
ția de confecții metalice, tinichigerie, confecții de perii șl 
mături, diverse obiecte de ceramică, croitorie și artizanat 
textil, service și parcaj auto, împletituri de răchită, aran
jamente florale pe suport de răchită și ceramică etc.

Cu toate că indicatorii de plan pe anul 1983 au fost 
realizați și depășiți, trebuie arătat că produsele și servi
ciile oferite nu au asigurat, în totalitate, nevoile populației, 
calitatea acestora nu a satisfăcut întotdeauna exigențele 
justificate ale populației, iar în unele cazuri nu au fost 
respectate termenele de execuție și tarifele, producîndu-se 
nemulțumiri eonsumatorilor. De asemenea, în insuficientă 
măsură s-a acționat pentru dezvoltarea și diversificase 
colaborării- cu industria republicană, unde mai sînt încă 
multe posibilități ne valorificate.

Deși în Sectorul agricol Ilfov s-au înregistrat rezultate 
pozitive în ce privește dezvoltarea industriei mici și a 
prestărilor de . servirii pentru populație, trebuie să arătăm 
că în unele comune cum sînt: Găneasa, Nuri, Grădiștea, 
Snagov și altele, aceste activități sînt încă insuficient dez
voltate, lichidarea acestor neajunsuri constituind o preo
cupare prioritară a Comitetului executiv al Consiliului 
popular al municipiului București în anul 1984. Potrivit 
programului întocmit, în toate comunele Sectorului agricol 
Ilfov vom acționa pentru crearea de noi unități cu profil 
specific activităților agricole cum ar fi : confecționarea și 
repararea de căruțe, butoaie și unelte agricole, valorifica
rea răchitei, sorgului, papurei și a altor materii prime 
existente pe plan local, concomitent cu dezvoltarea prestă
rilor de zugrăveli, vopsitorii, montări geamuri și instalații 
sanitare, reparații la acoperișuri, cărăușie etc.

Sarcinile de plan pe anul 1934, privind volumul pro
ducției industriale și al prestărilor de servicii pentru 
populație, prevăd o creștere de 14,8% față de 1983. Pe 
produse fizice, creșteri mai importante se vor înregistra 
la: produse de marochinărie (44,4%), piese turnate din 
fontă (91%), produse prelucrate din mase plastice (47,6%), 
țesături, covoare (24,4%), articole din răchită (25%) etc.



Sporurile de produse și servicii prevăzute a se realiza 
in perioada 1984—1985 vor satisface ta mai mare măsură 
necesitățile în continuă creștere ale populației.

în vederea realizării și depășirii nivelurilor de plan 
stabilite, Comitetul executiv al Consiliului popular al 
municipiului București va acționa, în continuare, pentru 
utilizarea mai bună a capacităților de producție existente, 
amplasarea judicioasă în teritoriu a unităților noi, conco
mitent cu continuarea acțiunii de valorificare a spațiilor 
disponibile, folosirea rațională a forței de muncă și per
fecționarea pregătirii profesionale a personalului muncitor. 
Acțiuni importante sînt prevăzute pentru ridicarea nive
lului calitativ al produselor și serviciilor, creșterea pro
ductivității muncii și reducerea consumurilor de materii 
prime, materiale, combustibil și energie electrică, utilizarea 
în proporție sporită a pieselor de schimb și subansam- 
blelor recondiționate.

într-o perspectivă mai largă, ne-am propus să perfec
ționăm sistemul de cunoaștere a cerințelor populației pen
tru servicii și produse executate la comandă, prin orga
nizarea de expoziții cu vînzare și magazine de prezentare 
în vederea testării mai operative a gusturilor și prefe
rințelor consumatorilor.

înfăptuirea acestor măsuri în perioada 1984—1985, atît 
în fiecare unitate de industrie mică și prestări servicii, 
cît și la nivelul Consiliului popular al municipiului Bucu
rești, va asigura realizarea sarcinilor stabilite pentru acest 
cincinal, în condițiile valorificării cu eficiență maximă a 
resurselor materiale, îmbunătățirii permanente a servirii 
populației, în conformitate cu cerințele acesteia și posi
bilitățile de care dispune Capitala patriei noastre.

Constantin RADU, 
prim-vicepreședinte al Comitetului 
executiv al Consiliului popular al 

municipiuliui București

Municipiul Timișoara

Rodul unirii tuturor forțelor pentru 
realizarea și depășirea angajamentelor 

in întrecerea socialistă pe anul 1983
Consfătuirea de lucru a Comitetului Central al Partidu

lui Comunist Român pe problemele muncii organizatorice 
și politico-educative de la Mangalia, pune în fața organe
lor locale ale puterii și administrației de stat noi sarcini 
pe linia perfecționării activității de conducere a societății, 
dinamizarea muncii organizatorice și a controlului de 
partid, respectarea fermă și aplicarea în viață a hotărîrilor 
de partid, a legilor țării, exercitarea mai fermă a auto- 
conducerii muncitorești, intensificarea muncii politico-edu
cative și antrenarea într-o măsură mai mare a maselor 
largi de cetățeni la conducerea treburilor de stat și obștești.

în anul 1983, toți oamenii muncii din municipiul Timi
șoara, în frunte cu comuniștii, mobilizați de istoricele hotă- 
rîri ale Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale 
partidului, au acționat cu dăruire pentru înfăptuirea exem
plară a sarcinilor de plan, obținînd importante succese 
în dezvoltarea economico-socială și edilitar gospodărească 
a localității.

Angajamentele luate în întrecerea socialistă, pe anul ex
pirat, angajamente izvorîte din numeroasele propuneri și 
sugestii ale deputaților, comisiilor permanente, comitetelor 
de cetățeni, asociațiilor de locatari, au fost realizate și 
chiar depășite. Astfel, bilanțul favorabil al activității depu
se, pe această linie, de către Comitetul executiv al Consi
liului popular municipal Timișoara, sub conducerea și în

drumare* comdtetelar județean și municipal de partid, iși are 
izvorul ta conducerea, controlul și coordonarea directă și 
nemijlocită a acestei activități, prin analize la fața locului 
și mai ales prin sprijinul acordat consiliilor oamenilor 
muncii din unități de a aborda un stil de muncă mai 
dinamic, concret, în vederea antrenării maselor largi ale 
oamenilor muncii și locuitorilor în realizarea indicatorilor 
din cadrul întreeerii socialiste și al lucrărilor edilitar 
gospodărești.

Avînd în vedere sarcinile majore rezultate din hotărârile 
Conferinței Naționale a partidului. Consiliul popular al 
municipiului Timișoara, s-a angajat să realizeze și să depă
șească e serie de indicatori economici ca răspuns la che
marea la întrecere lansată de Consiliul popular al munici
piului Slatina, iar rezultatele obținute, pe baza datelor pre
liminate, pot fi apreciate ca bune, avînd în vedere că toți 
cei 14 indicatori sînt realizați ta prezent de 100 pînă la 
180%.

ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR DE LOCUINȚE

Ca urmare a unei mai bune organizări a muncii pe șan
tiere, a unui control eficient, precum și datorită asigurării 
la timp a documentațiilor și amplasamentelor, s-au realizat 
în anul 1983 un număr de 3 972 apartamente din prevede
rile anuale de 3 365 apartamente. Față de angajamentul de 
a se da în folosință în devans cu 30 pînă la 60 zile un nu
măr de 900 apartamente, în această perioadă au fost reali
zate 1 600 apartamente.

De asemenea, prin folosirea mal judicioasă a mijloa
celor de producție din dotare, unitățile de construcții 
au reușit să reducă cheltuielile materiale cu 12,5 lei la 
1000 lei producție de construcții-montaj, iar producția 
netă și productivitatea la activitatea de construcții-mon
taj au fost depășite cu peste 5% față de nivelul de 1% 
cît era prevăzut în angajamente. Importante depășiri s-au 
obținut și la indicatorul „producție netă“, la activitatea 
industrială, unde s-a realizat o depășire de 2,0% a nive
lului planificat, productivitatea muncii la această activitate 
a crescut cu 4,8% față de 2% cît este prevăzut în anga
jamente, iar beneficiul planificat a fost depășit cu 14%, 
față de 3% cît era angajamentul anual. în acest domeniu 
s-au desfășurat și acțiuni de mai buna gospodărire a 
materialelor, economisîndu-se 270 t. ciment față de 170 t. 
ciment, 50 t- metal față de 10 t. metal, 8,0 mc. material 
lemnos față de 5,8 mc., potrivit angajamentelor luate.

IN DOMENIUL INDUSTRIEI MICI ȘI A PRESTĂRILOR DE 
SERVICII

Economia locală prin unitățile sale s-a preocupat de 
valorificarea tuturor resurselor locale de materii prime și 
materiale, inclusiv prin utilizarea resurselor refolosibile 
astfel încât lărgirea gamei sortimentale, a calității produ
selor și serviciilor, să se materializeze suplimentar prin- 
tr-o producție marfă industrială și prestări de servicii 
netadustriale ce asigură o creștere de cca. 13% față de 
realizările anului trecut. Pentru dezvoltarea activității 
prestatoare de servicii și a producției bunurilor de larg 
consum s-au extins \ ‘ si s-au dat in
folosință toate cele 23 unități noi prevăzute, ele oferind 
o gamă largă de servicii ca : reparații confecții, construc
ții și reparații de sobe din teracotă, reparații de obiecte 
de uz casnic, vulcanizare, curățirea covoarelor, tăbăcă- 
rie, etc. repartizate echilibrat pe raza municipiului.

IN DOMENIUL AUTOCONDUCERII ȘI AUTOAPROVIZIO- 
NARII populației cu produse AGROALIMENTARE

înfăptuirea principiilor autoconducerii și autoaprovizio- 
nării teritoriale, îndeplinirea integrală a programului de 
dezvoltare a producției agricole la unitățile socialiste și in 
gospodăriile populației s-au situat, de asemenea, între o- 
biectivele prioritare ale activității politico-organizatorice 
desfășurate în această perioadă. Astfel, terenurile arabile 
din raza municipiului Timișoara au dat o producție totală 
de 4 302 t orz cu o depășire de 18 la sută față de plan,



6 923 t grîu, obținîndu-se o producție medie de 4 525kg/ 
ha față de 4 161 kg/ha producție planificată.

La cultura porumbului s-a obținut de pe suprafața de 
1 557 ha o producție totală de 11870 t știuleți, respectiv 
9 300 t boabe fizic, revenind 6 115 kg/ha boabe.

Consiliul popular este în continuare preocupat de folo
sirea integrală a terenului ce-1 dețin gospodăriile indivi
duale, precum și a suprafețelor din intravilan, in sensul 
asigurării nevoilor proprii de consum și valorificării sur
plusului de produse agroalimentare. In acest an gospodă
riile populației au cultivat întreaga suprafață atribuită de 
1 039 ha; acestea dețin : 228 capete bovine, 2 663 ovine, 
3 970 porci și un număr mare de păsări și iepuri. Tot gos
podăriile populației au predat la fondul de stat 1 250 t le
gume și cartofi, 45 t carne și 202 hl lapte.

Pentru îmbunătățirea activității de desfacere a mărfuri
lor, Comitetul executiv a adoptat în cursul anului 1983 mă
suri privind repartizarea pe teritoriu a fondului de marfă, 
control asupra personalului din comerț și altele vizind bu
na servire a cumpărătorilor.

Ca urmare a măsurilor întreprinse, unitățile comerciale 
din sistema locală au realizat un volum de desfacere de 
4,7 miliarde lei, față de 4,6 miliarde lei, realizate în aceeași 
perioadă a anului trecut. Baza materială a comerțului s-a 
modernizat prin cele 25 unități reprofilate sau moderni
zate și cu tin număr de 3 unități noi, urmînd ca în scurt 
timp să punem în funcțiune toate cele 14 unități noi, cu o 
suprafață comercială de 3 488 mp în zonele Calea Lîpo- 
vei, str. Reșița, Calea Buziașului, zona Matei Basarab etc.

VENITURILE PROPRII ALE BUGETULUI LOCAL

Prin dezvoltarea permanentă a unor activități de indus
trie mică, extinderea și diversificarea serviciilor către 
populație, atragerea la buget a unor noi surse de venituri, 
reducerea cheltuielilor, rentabilizarea tuturor activităților, 
aplicarea prelucrării automate a tuturor debitelor popu
lației s-a ajuns la creșterea veniturilor proprii ale bugetului 
local cu 3,9 la sută.

PARTICIPAREA CETĂȚENILOR LA AUTOGOSPODĂRI- 
REA LOCALITĂȚILOR

Ample acțiuni de muncă patriotică cu concursul larg 
, al unităților economice, instituțiilor și cetățenilor din cir
cumscripții au fost organizate pentru extinderea, amena
jarea și întreținerea zonelor verzi și florare pe o suprafață 
de 1 442 ha, în noile zone de locuințe : Calea Aradului, Ti
mișoara Sud, Ștefan Plăvăț, Dîmbovița, Calea Buziașului 
și în jurul întreprinderilor și instituțiilor. S-au plantat un 
număr de 87 000 arbori și arbuști, s-au curățat 124700 ml 
șanțuri, întreținîndu-se 29 310 000 mp străzi și trotuare și 
s-au reamenajat 103 baze sportive și terenuri de joacă 
pentru copii. Importante acțiuni au fost desfășurate de e- 
levii școlilor din Timișoara, care au fost mobilizați de Co
mitetul municipal U.T.C. și Consiliul municipal al pionieri
lor în întreținerea parcurilor și a zonelor verzi.

La acțiunile de înfrumusețare a municipiului s-au efec- 
- tuat peste 52.048.400 ore de muncă patriotică, valoarea lu
crărilor realizate pînă în prezent, depășește suma de 
374.600.000 lei. O contribuție importantă la aceste realizări 
au adus-o oamenii muncii din întreprinderile : Electromo
tor, 13 Decembrie, Electrometal, Modern, precum și locui
torii circumscripțiilor 5, 7, 29, 33, 53, 59, 61, 65, 68 și altele.

IN DOMENIUL GOSPODĂRIEI COMUNALE ȘI LOCATIVE

Volumul producției prestațiilor unităților de gospodă
rie comunală a sporit cu 7,0 la sută, față de plan, depășin- 
du-se angajamentul de 3 Ia sută, iar coeficientul de utilizare 
a parcului auto de transport în comun a crescut cu 7 la 
sută fată de prevederile angajamentului de 1 la sută. La 
aceste rezultate s-a ajuns prin optimizarea traseelor și u- 
tilizarea rațională a capacităților de transport. S-a aplicat 
în continuare conteinerizarea transportului resturilor me
najere și de salubritate stradală.

O atenție deosebită s-a acordat întreținerii fondului lo
cativ de către ICRAL, fiind executate lucrări de reparații 
și conservare la cca. 1 452 imobile, în valoare de 39.440 mii 
lei, prin care se asigură condiții mai bune de locuit și se 
contribuie la păstrarea patrimoniului arhitectural al muni
cipiului. /

Planul de investiții al Consiliului popular al municipiu
lui Timișoara pe anul 1983 din punct de vedere al punerii 
în funcțiune s-a realizat pe această perioadă în valoare 
de 51,6 milioane lei, față de prevederile anuale de 50,6 mi- 
iloane lei, materializîndu-se în 116.400 mp străzi și trotuare 
în perimetrul municipiului.

Prin contribuția bănească a populației și prin acțiuni 
patriotice, s-au realizat lucrări în valoare de 3.001 lei, din
tre care amintim : 3195 ml. rețele de apă, 1 270 ml rețea 
canal, 1 098 mp străzi impietruite, 520 mp străzi din beton 
și 2 800 mp trotuare de beton.

IN DOMENIUL REDUCERII CONSUMURILOR DE 
COMBUSTIBIL, CARBURANȚI, ENERGIE ELECTRICA, 
RECUPERĂRII MATERIILOR PRIME ȘI MATERIALELOR 
REFOLOSIBILE

Rezultate bune s-au obținut în acest sens prin folo
sirea judicioasă a materiilor prime și materialelor, prin 
respectarea consumurilor normate, prin reducerea continuă 
a consumurilor, prin aplicarea de tehnologii noi, prin auto- 
utilare, concretizîndu-se în 205 t combustibil convențio
nal economisit, 220 mii KWh energie electrică, 5 t carbu
ranți, 7 310 t hîrtie, 80 668 t metale etc. în valoare de 
peste 170 milioane lei, adică cu 8,6 la sută mai mult decit 
prevederile din angajament de 5,2 la sută.

Napoleon GLIGA 
prim-vicepreședinte al Comitetului 
executiv al Consiliului popular mu

nicipal Timișoara

Măsuri de asigurare a distribuției 
apei potabile in sezonul friguros

în ziua de 10 ianuarie a.c., la Comitetul pentru Proble
mele Consiliilor Populare a avut loc o consfătuire de lucru 
cu, cadre de conducere și specialiști de la întreprinderile 
județene și grupurile de gospodărie comunală și locativă, 
la care s-au analizat unele aspecte privind alimentarea cu 
apă, în sistem centralizat, a localităților urbane ale țării 
și măsurile ce se impun a fi luate, in continuare, pentru 
asigurarea distribuției apei potabile, în bune condiții, pen
tru populație și unitățile economice, în perioada acestei 
ierni.

Lucrările consfătuirii au fost conduse de tov. Ion Gheor- 
ghe, vicepreședinte al Comitetului pentru Problemele Con
siliilor Populare.

Din referatele prezentate de tovarășii Horia Iacob Teiu- 
șan, directorul Direcției de gospodărie comunală și locativă 
a C.P.C.P. și Constantin Rădescu, director în Comitetul Na
țional al Apelor, ca și din concluziile trase la încheierea 
lucrărilor, s-au desprins cîteva probleme mai deosebite, care 
necesită să stea în centrul preocupărilor consiliilor popu
lare și unităților de profil ale acestora.

Astfel, ținînd seama de prognoza meteorologică și hidro
logică pentru iarna acestui an, și pentru a putea face față 
condițiilor de lucru în timpul friguros, trebuie asigurată 
funcționarea, în mod corespunzător, a tuturor instalațiilor, 
construcțiilor și utilajelor din dotare, realizîndu-se, in în
tregime, reviziile tehnice prevăzute în grafice.

La captările de apă din rîuri se va asigura funcționarea 
dispozitivelor de îndepărtare a ghețli și a zaiurilor, dispo
zitive sau instalații mobile de dezghețare a stăvilarelor, 
grătarelor și sitelor, parazăpezi în punctele mai periclitate 
de o eventuală blocare cu zăpadă.

/



O colaborare permanentă va trebui să existe cu orga- I 
nele de gospodărire a apelor, pentru a se cunoaște din 
timp toate fenomenele periculoase ce pot apare pe rîuri 
ca : sloiuri plutitoare, zai, zăpoare și blocaje de ghețuri și 
luarea, în consecință, operativ, a măsurilor ce se impun 
pentru funcționarea normală a captărilor de apă.

La stațiile de tratare a apei potabile, se vor evacua din 
timp toate depunerile din instalațiile de desnisipare și de
cantare, pentru a mări capacitatea de reținere a acestora 
și a face astfel posibilă funcționarea lor mai îndelungată, 
fără a fi curățite, această operațiune nefiind totdeauna po
sibilă din cauza stratului de gheață ce se formează la su
prafață și care poate împiedica temporar funcționarea sis
temelor de evacuare a depunerilor.

De asemenea, se vor asigura condițiile de circulare a a- 
pei în decantoare, pe conducte de nivel inferior, sub podul 
de gheață.

Este indicat a se descărca unele porțiuni de instalații 
care nu sînt necesare în timpul iernii și care sînt expuse 
înghețului și deci deteriorării lor, ca de exemplu instalații
le de alimentare cu apă din parcuri, ștranduri etc.

Deosebit de important pentru continuitatea alimentării 
cu apă este stabilirea și pregătirea surselor de rezervă la 
care se poate recurge pentru diminuarea deficitului de apă 
ce se creează prin restrîngerea temporară a surselor ora
șului. Aceste surse de rezervă sînt, în general, puțurile pe 
care numeroase unități economice și instituții le dețin pen
tru satisfacerea nevoilor proprii șl care în anumite situații 
dificile trebuie folosite și pentru cerințele localității. în 
acest scop, exploatările și secțiile vor inventaria din timp 
toate aceste surse pentru cunoașterea debitelor și calității 
apei produsă și vor stabili condițiile în care se poate re
curge la folosirea lor pentru orașe.

La instalațiile de distribuție a apei potabile, se vor veri
fica traseele conductelor principale și construcțiile anexe 
ale acestora, în vederea înlăturării oricăror cauze care ar 
putea conduce la deteriorarea lor, completîndu-se și re- 
făcîndu-se marcajele destinate lndentificării poziției exacte 
a acestora în cazul acoperirii cu zăpadă. Se va verifica, de 
asemenea, funcționarea vanelor, hidranților și a celorlalte 
armături, căminele de golire, ventuzele și altele.

în situațiile speciale, cî-nd datorită unor cauze meteoro
logice sursele nu mai pot livra debitele de apă necesare, 
se vor aplica restricții în distribuția apei. Programul de 
furnizare al apei cu restricții se va elabora de unitatea de 
exploatare în colaborare cu organele sanitare și de gospo
dărire a apelor, și va fi supus spre aprobare comitetelor 
sau birourilor executive ale consiliilor populare muni
cipale și orășenești.

La elaborarea programului se va examina dacă restric
ția poate fi aplicată numai parțial său este necesară ex
tinderea pe întreaga localitate. în acest ultim caz. se va 
analiza dacă distribuția cu intermitență se va face simul
tan sau prin rotație, pe zone.

Programul aprobat va fi adus la cunoștiința tuturor a- 
bonațllor.

în perioada sezonului rece, organele de laborator ale u- 
nității vor asigura un control permanent asupra calității 
apei brute și apei distribuite, pentru furnizarea operativă 
a datelor de exploatare necesare.

De o deosebită importanță este asigurarea stocurilor ne
cesare de materiale, a căror utilizare este specifică timpu
lui friguros sau a căror lipsă poate periclita însăși activi
tatea respectivă, ca : sare pentru combaterea ’gheței sau 
pentru dezghețat armături, nisip pentru combaterea poleiu
lui. substanțele chimice folosite la tratarea apei potabile 
(sulfat de aluminiu, clorură de var, var hidratat, cărbune 
activ, clor etc.), nisip filtrant, tuburi și armături, combus
tibili. carburanți și lubrifianți etc.

în situația unor obiective disparate, se vor amenaja punc
te de depozitare, amplasate în vecinătatea acestora. în a- 
cest fel asigurîndu-se în mod operativ materiale necesare.

O altă problemă este asigurarea mijloacelor de interven- I 
• ie specifice timpului friguros. Ca și pentru materiale, este I 
necesar să se stabilească punctele unde aceste utilaje tre- I 

bule să staționeze și In primul rînd la puncte de exploata
re mai expuse viscolului.

Totodată trebuie pregătite și celelalte utilaje din dotarea 
proprie (grupuri-electrogene, compresoare, motopompe, ate
liere mobile etc.) care în timpul iernii sînt mult solicitate 
și a căror stare tehnică trebuie să fie bună. Se vor asigura, 
de asemenea, și mijloacele de transport necesare deplasării 
imediate la punctele de intervenție, a echipelor de lucru, 
materialelor, sculelor și utilajelor.

De o deosebită importanță este pregătirea corespunză
toare a personalului de exploatare, pregătire care implică 
o redistribuire a forțelor de muncă, astfel încît să se a- 
copere, cu prioritate, locurile de muncă, care sînt cel mai 
mult influențate de sezonul rece. în această direcție se im
pun : majorarea temporară a unor formații pentru a pu
tea face față eforturilor fizice mai intense, provocate de 
lucrul în aer liber (la prizele de apă din rîuri, la stațiile 
de tratare, în remedierea defecțiunilor la rețeaua de distri
buție etc.) ; extinderea la două sau trei schimburi a lucru
lui din anumite puncte de explotare care în condiții obiș
nuite nu necesită decît un singur schimb; înființarea- de 
noi echipe pentru întreținerea și supravegherea unor punc
te din sistem, care prezintă un pericol deosebit în timpul 
iernii (treceri peste rîuri — poduri — unele porțiuni de 
canale deschise mai expuse viscolului etc.) ; formarea de 
echipe speciale de intervenție ; pregătirea din timp a unor 
muncitori care, menținîndu-și ocupațiile obișnuite, să poată 
fi mobilizați, la nevoie, pentru a sprijini echipele de inter
venție.

Activitatea de iarnă în alimentarea cu apă comportă încă 
numeroase alte măsuri organizatorice, printre care un loc 
important îl ocupă și asigurarea unui sistem informațional 
cit mai complet și rapid, sistem ce include în mod obișnuit 
culegerea principalilor parametrii de funcționare ai acti
vității și transmiterea acestor date de exploatare la con
ducerea unităților pentru analiză și luarea unor decizii o- 
perative, destinate menținerii condițiilor normale de des
fășurare a acestei activități. Acest sistem, care se bazează 
pe o aparatură de măsură și control corespunzătoare, pe 
mijloace de comunicare la distanță, prin legături telefo
nice și prin stații de radioemisie-recepție și pe un serviciu 
de dispeceri organizat, capătă în condițiile desfășurării 
activității pe timp de iarnă un rol deosebit, avînd în ve
dere multitudinea și diversitatea situațiilor neprevăzute, 
care pot apare. în consecință, este necesar să se facă com
pletarea imediată a dispozitivelor de măsură, revizuirea li
niilor telefonice, dotarea dispeceratelor cu cele necesare 
(planurile la zi ale rețelelor, variante de funcționare a 
anumitor instalații, în diferite ipoteze de avarii etc.) și 
asigurarea acestora cu trei schimburi de personal calificat 
și instruit.

în afara dispeceratelor, care sînt organe operative per
manente, pe timpul iernii se impune funcționarea coman
damentelor speciale la nivelul municipiilor și orașelor, des
tinate a lua măsuri pentru preintîmpinarea și combaterea 
înzăpezirilor și pentru desfășurarea normală a tuturor ac
tivităților.

Colaborarea exploatărilor și secțiilor cu aceste coman
damente trebuie să fie cît mai strînsă, prin furnizarea 
promptă a datelor ce se solicită, prin cererea sprijinului 
atunci cînd unitatea are în față probleme ce nu pot fi so
luționate doar cu forțele și mijloacele proprii, prin acorda
rea de sprijin la rîndul lor altor întreprinderi, la solicitarea 
comandamentului.

In paralel se va ține o strînsă legătură cu unitățile de 
gospodărire a apelor și de distribuție a energiei electrice, 
pentru corelarea acțiunilor în vederea preîntâmpinării unor 
situații speciale.

Deosebit de utile sînt planurile de acțiune ce se vor 
elabora de către exploatări și Secții, planuri ce trebuie a- 
nalizate și aprobate de către comitetele sau birourile exe
cutive ale consiliilor populare municipale și orășenești șt 
care cuprind principalele, măsuri ce trebuie luate in anu
mite situați critice, responsabilități și modul de cooperare 
între unități.

Gavrijă MAGUREAN



Agenda consiliilor populare

Transformarea înfierii cu efecte rest rinse 

in infiere cu efecte depline

La Biroul executiv al unul consiliu popular comunal, a 
fost primită cererea unei persoane care, in calitate de m- 
fietor (cu efecte restrinse) al unul minor, solicită cu pri
vire la același minor, înfierea cu efecte depline.

In raport cu această situație, au apărut incertitudini re
feritoare la modul de soluționare a menționatei cereri. S-a 
formulat, așadar, întrebarea, dacă o astfel de cerere poate 
fi rezolvată favorabil, iar în cazul răspunsului afirmativ, 
dacă este sau nu este necesar ca înainte de încuviințarea 
înfierii cu efecte depline, să se procedeze la desfacerea în
fierii cu efecte restrânse. Mai apăreau apoi nelămuriri le
gate de consecințele pe care le-ar produce noul act al 
înfierii cu efecte depline, pe planul lucrărilor de stare 
civilă. Cu alte cuvinte, se pune întrebarea dacă este sau 
nu este necesar ca, după întocmirea noului act de naștere, 
să se ceară instanței judecătorești, anularea mențiunii re
feritoare la înfierea cu efecte restrînse, înscrisă pe vechiul 
act de naștere.

Examinăm cele mai sus prezentate, urmărind modul de 
rezolvare a cererii adresate Biroului executiv al Consiliu
lui popular comunal.

Potrivit ordinei în care au fost prezentate chestiunile 
puse în discuție, observăm, într-un prim aspect, că nu e- 
xistă nici un motiv pentru care, cererea petiționarului să 
nu poată fi rezolvată favorabil. Nu este însă de conceput 
a introduce la judecătorie acțiune privind desfacerea În
fierii cu efecte restrînse — în scopul de a încuviința ul
terior, pentru același minor înfierea cu efecte depline — 
deoarece, desfacerea unei înfieri nu se poate pronunța 
decît dacă se constată că această soluție este în interesul 
înfiatului (art. 81 din Codul familiei). Dar, în cazul exa
minat, interesul înfiatului nu reclamă desfacerea înfierii 
ci, dimpotrivă, întărirea efectelor acesteia. In sfera acelu
iași raport juridic administrativ (de înfiere) urmează a se 
produce o modificare calitativă ; de la calitatea inițială de 
înfiere cu efecte restrînse, se tinde (din inițiativa petițio
narului) la dobîndirea unei alte calități, (înfierea cu efecte 
depline).

Pe cale de consecință, modificarea acestui raport juridic 
administrativ determină procedura aferentă, care, constă în 
modificarea deciziei de încuviințare a înfierii cu efecte 
restrînse, într-o decizie de încuviințare a înfierii cu efecte 
depline.

Biroul executiv al consiliului popular competent, va a- 
dopta, deci, o decizie privind încuviințarea înfierii cu e- 
fecte depline, modificînd astfel prima decizie adoptată (pri
vind încuviințarea înfierii cu efecte restrînse).

Este de subliniat că,. referitor la prima decizie adoptată, 
nu se poate discuta decît de modificare, orice altă noțiune 
de ordin procedural (ca de exemplu anulare, revocare, re
tractare), fiind improprie, deoarece anularea, revocarea sau 
retractarea primei decizii, duce la desființarea acesteia și în 
consecință la desfacerea înfierii, care, aparținînd compe
tenței materiale a instanței judecătorești, nu poate fi pro
nunțată de Biroul executiv al Consiliului popular.

După adoptarea deciziei privind înfierea cu efecte depline 
și întocmirea noului act de naștere pentru înfiat, urmează 
a se face mențiune de înfiere pe vechiul act de naștere.

Nu există nici un motiv pentru care să se ceară instanței 
judecătorești anularea mențiunii anterioare referitor la în
fierea cu efecte restrînse existente pe actul de naștere Ini
țial, deoarece, a doua mențiune (referitoare la înfierea cu 
efecte depline) înlătură valabilitatea celei dintîi, reflectînd 
modificarea calitativă din structura aceluiași raport juri- 
dic-administrativ.

înfierea unei persoane căsătorite

In discuții purtate cu lucrători din aparatul birourilor 
executive ale unor consilii populare comunale, a rezultat 
că aceștia exprimă anumite nelămuriri cu privire la inter
pretarea art 84 lit „e“ prevăzut de Instrucțiunile nr. 190/ 
1970, modificate prin Instrucțiunile nr. 80/1975, cu privire 
la aplicarea prevederilor Decretului nr. 278/1960.

Dispozițiile articolului evocat mai sus, precizează : „în
fierea unei persoane căsătorite nu atrage după sine schim
barea numelui de familie al soției (soțului) sau a copiilor.

In astfel de situații, cei interesați pot cere schimbarea 
numelui pe cale administrativă".

Deși prevederile citate (coroborate cu disp. art. 78 din 
CodUl familiei care arată că înfiatul dobîndește prin în
fiere numele celui care înfiază), nu lasă loc nici unei in
certitudini cu privire la obligația persoanei căsătorite ca, 
în cazul în care este înfiată să poarte numele dobîndit prin 
înfiere, au fost totuși, făcute interpretări străine textului 
la care ne referim, sau chiar potrivnice acestuia. Așa de 
pildă, s-a exprimat (în literatura de specialitate) părerea 
că înfierea unei persoane căsătorite, nu ar produce nici un 
efect asupra numelui purtat de înfiatul căsătorit, pentru 
că cel ce se căsătorește nu este obligat să poarte în căsă
torie numele de familie dobîndit prin filiație sau înfiere și 
pentru că numele comun al soților este rezultatul unei în
țelegeri, astfel incit el nu poate fi modificat unilateral. 
Această motivare este lipsită de orice temei legal, după 
cum rezultă din cele ce urmează : referitor la primul argu
ment, observăm că cel ce se căsătorește, nu este obligat să 
poarte în căsătorie numele său dobîndit prin filiație sau 
înfiere, dar această situație durează numai pînă la data 
încheierii căsătoriei. După această dată, ambii soți sînt 
obligați să poarte numele stabilit (conform înțelegerii lor) 
cu prilejul căsătoriei.

înțelegerea soților cu privire la numele pe care ei îl 
vor purta în timpul căsătoriei, iși produce efecte obligatorii 
pentru fiecare dintre ei, nici unul neavînd posibilitatea 
ca în mod unlateral să modifice această convenție. Dar. 
în cazul în care, unuia dintre soți i se schimbă numele 
prin efectele unui act (hotărâre judecătorească sau decizie 
a Comitetului ori Biroului executiv al unul Consiliu popu
lar), efectele înțelegerii dintre soți privind numele lor co
mun, încetează. în acest sens, să abordăm spre exemplifi
care, cazul persoanei majore, care a fost înfiată înainte de 
a se căsători, iar după căsătorie, a fost pronunțată hotărire 
judecătorească de anulare a înfierii pentru că înfiatul in 
timpul minorității nu a fost crescut de înfietor (art. 67 
C.F.). Anularea deciziei de încuviințare a înfierii, desfiin
țează retroactiv toate efectele acestui act, deci și pe acela 
referitor la numele dobîndit prin înfiere. în consecință, 
dacă ambii soți purtau numele celui cu privire la care a 
intervenit anularea înfierii, vor purta, după desființarea 
deciziei de înfiere, nume diferite : soțul căruia i s-a anulat 
înfierea va purta numele pe care îl avea anterior datei 
la care se adoptase decizia de încuviințare a înfierii (deci 
alt nume decît acela din căsătorie), iar celălalt soț va 
continua să poarte numele din căsătorie.

Constatăm deci, că înțelegerea soților de a purta în tim
pul căsătoriei nume comun, nu mai poate opera într-o ast
fel de situație, dat fiind că a intervenit un act (o hotărâ
re judecătorească) ale cărui efecte sînt de natură să stă
vilească efectele înțelegerii dintre soți.

Revenind la chestiunea pusă inițial în discuție, privind 
numele pe care îl va purta persoana care după căsătorie a 
fost înfiată, observăm că și în acest caz, înțelegerea soților 
de a purta nume comun în timpul căsătoriei, este in im
posibilitate de a-și continua efectele, deoarece, concomi
tent cu elaborarea deciziei de încuviințare a înfierii, in
tervine obligația înfiatului (prevăzută imperativ de art. 78 
din Codul Familiei), de a purta numele înfietorului ; a- 
ceastă obligație se reflectă în planul stării civile a înfiatului 
pe al cărui act de naștere se va opera mențiunea cores



punzătoare, iar în cazul înfierii cu efecte depline, se În
tocmește noul act de naștere, pe care, la rubrica „numele 
părinților firești** se înscrie numele înfietorilor.

Așadar, cînd o persoană căsătorită este înfiată, va purta 
numele dobîndit prin înfiere, nefiind posibil să poarte în 
continuare numele din căsătorie.

Rămâne la latitudinea celuilalt soț ca, pentru a purta nu
me comun în căsătorie să ceară, schimbarea numelui pe 
cale administrativă, solicitând, ca, în locul numelui din că
sătorie, să 1 se atribuie numele soțului înfiat; este unica 
modalitate de respectare a dispozițiilor cuprinse de actele 
normative la care am făcut referire.

Florlca VASILESCU, 
Dumitru STATESCU

experți instructori la Centrul de perfec
ționare a cadrelor al C.P.C.P.

înfierea persoanei majore

De la regula potrivit căreia pot fi înfiați numai minorii, 
același art. 67 al. 1 din Codul familiei, statornicește ex
cepția după care poate fi înfiată și persoana majoră, cu 
condiția însă ca aceasta, în timpul minorității, să fi fost 
crescută de cel ce voiește să o înfieze.

Excepția instituită este pe deplin justificată deoarece, 
într-un asemenea caz, înfierea nu face altceva decît să 
consfințească și să consolideze juridic o situație de fapt 
existentă deja. Adică, deși în perioada minorității persoana 
majoră a fost crescută de cel ce dorește să o înfieze, care 
s-a comportat față de minor ca și cum ar fi fost înfiat, 
totuși, înfierea, din diferite motive, nu a avut loc. în con
secință, se poate afirma că scopul înfierii persoanei ma
jore s-a realizat anticipat instituirii ei. (A se vedea, A. 
lonașcu și colab., Filiația și ocrotirea minorilor, Ed. Dacia, 
CHuj-Napoca, 1980, p. 111).

Sînt relativ numeroase împrejurările în care un minor 
poate fi crescut de o altă persoană decît părinții săi, fie 
în cadrul unor obligații sau reglementări juridice (evi
dent în afară de înfiere), fie în lipsa acestora. în prima 
ipoteză menționăm : cazul tutelei (art. 113—141 din Codul 
familiei) ; al încredințării copilului unei persoane sau fa
milii (în situația desființării căsătoriei sau a divorțului 
părinților săi, cînd instanța apreciază că niciunul din 
aceștia nu este în măsură de a-1 crește în mod cores
punzător — art. 23 al. 2, art. 24 al. 2 și art. 42 din Codul 
familiei și în situația măsurilor de ocrotire prevăzute de 
Legea nr. 3/1970 — art. 3) ; cazul plasamentului familial 
(art. 2 din Legea nr. 3/1970). Minorul mai poate fi crescut 
în cadrul unor reglementări juridice de către o rudă a sa, 
pentru îndeplinirea obligației legale de întreținere (art. 86 
din Codul familiei), sau de către persoana care l-a luat 
fără a îndeplini formele legale pentru înfiere (art. 88 din 
Codul familiei). în a doua ipoteză, minorul poate fi cres
cut de către o persoană în fapt, fără să existe în acest 
sens o obligație juridică.

Deși nici o dispoziție legală nu precizează conținutul no
țiunii de creștere, în raport cu scopul urmărit de legiuitor, 
de a asigura copilului minor care urmează a fi înfiat 
aceleași condiții de creștere și dezvoltare fizică șl morală 
sau intelectuală pe care le-ar fi avut în familia firească, 
s-a stabilit că, prin creștere trebuie să se înțeleagă nu 
numai acordarea întreținerii în timpul minorității înfiatu
lui, ci și existența unor raporturi între înfiat și înfietor, 
asemănătoare celor existente între părinți și copii. (A se 
vedea, Dec. col. civ. al Trib. Suprem nr. 1271 din 23 oct. 
1964, C.D., 1964, p. 148 ; Trib. Suprem, Sec. civ., dec. nr. 
364 din 19 febr. 1975, în R.R.D. nr. 9/1975, p. 72 ; Trib. 
Suprem, sec. civ., dec. nr. 22 din 6 ian. 1982, în R.R.D. 
nr. 11/1982, p. 64). Drept urmare, este necesar ca în pe
rioada minorității să fi existat un mediu de familie pen

tru copil, creîndu-se între acesta și cel care l-a crescut 
legături efective, durabile, necesare în orice familie. (A se 
vedea, Trib. Suprem, sec. civ., dec. nr. 1625 din 28 oct. 
1981, în R.R.D. nr. 8/1982, p. 57 și în C.D., 1981, p. 162—163). 
Astfel, în consens cu literatura juridică, noțiunea de creș
tere este privită în înțelesul ei cel mai larg de compo
nentă a ocrotirii părintești, care în temeiul art. 101 al. 2 
din Codul familiei cuprinde asigurarea condițiilor mate
riale și afectiv-spirituale pentru întreținerea, dezvoltarea, 
îngrijirea, ocrotirea sănătății, educarea și pregătirea pro
fesională și pentru viață a copilului, potrivit cu însușirile 
lui, în conformitate cu țelurile statului nostru socialist, 
spre a-1 face folositor- societății. (A se vedea, loan Albu 
și colab., înfierea, Ed. Dada, Oluj-Napoca, 1977, p. 38).

înfierea unei persoane majore, care în timpul minorității 
nu a fost crescută de înfietor este sancționată cu nulitatea 
absolută. (A se vedea, Trib. Suprem, S. civ., dec. nr. 403 
din 3 martie 1982, în R.R.D. nr. 1/1983, p. 65, Trib. jud. 
Hunedoara, dec. civ. nr. 525 din 9 iunie 1981, în R.R.D. nr. 
3/1982, p. 62 ; Judecătoria Miercurea Ciuc, Sent. civ. nr. 
22 din 11 ian. 1979, în R.R.D. 10/1979, p. 52).

Tot astfel, noțiunea „în timpul minorității “ nu are pre
cizat conținutul. De aceea, printr-o interpretare restrictivă 
s-ar putea înțelege că desemnează întreaga perioadă de 
timp de la nașterea copilului, pînă la 18 ani, cînd devine 
major. Practica însă, printr-o interpretare care dă satis
facție spiritului legii și intereselor minorului, a statuat că 
deși în lege nu există prestabilită durata de timp în care 
copilul major să fi fost crescut în perioada miriorității sale 
de către cel ce voiește să-l înfieze, totuși, această durată 
trebuie să fie destul de lungă și să aibă caracter de con
tinuitate. (A se vedea, Trib. Suprem, sec. civ., dec. nr. 
1774 din 4 oct. 1975, în R.R.D. nr. 4/1976, p. 52—53). în 
unele cazuri, s-a constatat, de pildă, că minora a fost cres
cută „încă de la vîrsta de 5 ani“ și în consecință s-a dispus 
înfierea. (A se vedea, Dec. nr. 1625, cit. în C.D. 1981, p. 
163). Alteori, s-a reținut că această creștere a avut loc 
„încă de la vîrsta de 11 ani“. (A se vedea, Trib. Suprem, 
sec. civ., dec. nr. 529 din 25 martie 1976, în C.D. 1976, 
p. 175).

Mergînd mai departe pe linia unei asemenea interpretări, 
autoritatea tutelară va aprecia, de la caz la caz, dacă durata 
de timp a fost suficient de lungă, în măsură de a permite 
crearea între minor și cel care l-a crescut, legături afec
tive, durabile, necesare în orice familie.

Se mai poate ridica problema cînd poate fi solicitată și 
dispusă înfierea, adică, în ce timp de la data cînd minorul 
a devenit major. Cum nu există nici-o prevedere legală în 
acest sens, s-a considerat, de exemplu, pe bună dreptate, 
că simpla împrejurare că înfiata la data înfierii avea 51 
de ani, iar părintele înfietor vîrsta de 71 ani, nu este 
de natură să ducă la concluzia că înfierea nu s-a făcut 
în scopul creării unor raporturi asemănătoare acelora exis
tente între părinți și copii, de vreme ce ea reprezintă con
cretizarea, și sub forma legală a înfierii, a unei situații 
de fapt ce a durat de-a lungul anilor, ,în timpul minori
tății înfiatei. (A se vedea, Dec. nr. 529, cit.). Rezultă, deci, 
că înfierea persoanei majore poate avea loc oricînd in 
timpul vieții acesteia și evident a celui care a crescut-o 
pe perioada minorității.

Desigur că înfierea persoanei majore, cu rezerva celor 
arătate mai sus, este cîrmuită de aceleași reguli prevăzute 
pentru înfierea minorului.

Alexandru ȚICLEA 
secretar al Biroului executiv al 

Consiliului popular al orașului Mizil



Probleme energetice

$ Pentru cunturizarea energiei termice si reglarea au
tomată diferențiată a agentului termic în blocurile de lo
cuințe și clădiri publice cu sisteme de încălzire centralizate, 
Biroul executiv al Consiliului de Miniștri a stabilit ur
mătoarele .

Comitetele executive ale consiliilor populare, județene și 
al municipiului București vor lua măsuri la toate unitățile 
în subordine pentru lansarea, pînă la sfîrșitul lunii ianua
rie 1984, a comenzilor la întreprinderile producătoare, în 
vederea asigurării necesarului de contoare.

Intrucît întreaga acțiune trebuie desfășurată și încheiată 
In anii 1984—1985, concomitent cu executarea comenzilor 
se vor înainta și propunerile de eșalonarea trimestrială pe 
anii 1984 (începînd cu trim. II) și 1985.

Totodată, organele locale sînt obligate să ia cele mai 
ferme măsuri pentru eliminarea pierderilor de energie ter
mică ' la surse, pe conducte de transport, puncte termice, 
rețele și la consumatori.

In vederea aducerii la îndeplinire a acestor sarcini, se 
vor lua următoarele măsuri :

1. Emiterea comenzilor la MIMUEE (1 exempl.) și la în
treprinderile producătoare (1 copie), cu indicarea termenelor 
de livrare trimestrială a acestora ;

2.. Programul de eșalonare a introducerii contoarelor în 
perioada 1984—1985.

Termenul de înaintare a lucrărilor la MIMUEE și o co
pie la C.P.C.P. este de 27 ianuarie 1984. (Comunicarea 
C.P.C.P. Nr. 250/1984).

6 In legătură cu realizarea Programului de trecere pe 
cărbune a centralelor termice, Biroul executiv al Consiliu
lui de Miniștri a dat următoarele indicații :

Comitetele executive ale consiliilor populare județene și 
al municipiului București să prezinte, spre aprobare, pînă 

la 31 ianuarie 1984, toate documentațiile tehnico-economice 
restante, pentru trecerea pe cărbune a centralelor care 
funcționează pe combustibili lichid.

Comitetele executive ale consiliilor populare județene și 
al municipiului București să ia măsuri pentru terminarea, 
în trim. I 1984, a tuturor centralelor termice restante din 
1983. Pe asemenea, vor lua măsuri pentru începerea, în a- 
cest trimestru, a centralelor termice programate și neata
cate în 1983, asigurindu-se condiții pentru punerea lor în 
funcțiune în anul 1984.

Comandarea și contractarea integrală, pînă la 28 februarie 
1984 a tuturor cazanelor și utilajelor restante din 1983, ca 
și a celor necesare pentru realizarea integrală a programe
lor în anul 1984.

Pînă la data de 15 februarie 1984 comitetele executive ale 
tuturor consiliilor populare județene și al municipiului 
București vor raporta la Comitetul pentru Problemele Con
siliilor Populare asupra stadiului aducerii la îndeplinire a 
Programului de trecere a centralelor termice de pe com
bustibil lichid pe combustibil solid. (Comunicarea C.P.C.P. 
Nr. 300/1984).

COLECTIVUL REDACȚIONAL : loan Ciobotaru 
(coordonator), Vasile Inoan (secretar de redacție), 
Constantin Jalbă, Nădejde Șerban, Mircea Preda, Flo
rin Vasilescu, Ion Zidaru (membri) — activiști ai 
Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare 
și unităților acestuia.

Colaborările la Suplimentul „PROBLEME ALE 
CONSILIILOR POPULARE"", se înaintează pe adre
sa : COMITETUL PENTRU PROBLEMELE CONSI
LIILOR POPULARE — Centrul de perfecționare a 
cadrelor, str. Occidentului Nr. 14, telefon 50.45,43 — 
sectorul 1, Cod 78111, București, Ofieiul P.T.T.R, 12.
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Adnotări

Urbea care prilejuiește comentariul 
de față, face parte din marile locali
tăți urbane. Este municipiul Plodești, 
oraș cu un puternic grad de in
dustrializare, în care trăiesc și mun
cesc peste două sute de mii de cetă
țeni. Cu atît mai mult, organul local 
al puterii de stat, ca și cel al admi
nistrației, ale acestei așezări, au de 
soluționat multiple aspecte ale activi
tății ebonomice și sociale, probleme pe 
care, în majoritatea lor, le rezolvă co
respunzător, în spiritul și litera legii.

O analiză amănunțită, pe perioada 
ultimului an, a activității Consiliului 
popular al municipiului respectiv, a 
Comitetului său executiv, scoate in 
evidență neglijarea unor atribuții, mai 
ales de natură organizatorică sau re
zolvarea unor sarcini de acest gen, alt
fel decît cum prevede legea.

Așa, de exemplu, Legea nr. 57/1968 
are înscrisă, în mod expres, prevede
rea potrivit căreia „Consiliile populare 
sînt obligate să organizeze semestrial, 
adunări ale cetățenilor, în cadrul căro
ra primarii comunelor, orașelor, muni
cipiilor, precum și președinții comite
telor executive ale consiliilor populara

Cînd lipsește controlul
județene, vor prezenta rapoarte cu pri
vire la hotărîrile adoptate, executarea 
la timp și în bune condiții a lucrărilor 
edilitar-gospodărești, asigurarea apro
vizionării populației, întreținerea și 
gospodărirea fondului locativ, reparti
zarea locuințelor în condițiile prevăzu
te de lege, soluționarea propunerilor, 
sesizărilor și reclamațiilor, aducind la 
cunoștiința opiniei publice modul de 
îndeplinire a hotărîrilor și măsurilor 
adoptate". (Art. 4, alin. 3). De aseme
nea, în același articol, se prevede că 
în orașe și municipii, adunările cetă
țenești se organizează pe cartiere.

Obligația primarilor de a prezenta, 
semestrial, rapoarte în adunări cetățe
nești despre activitatea organului lo
cal al puterii și administrației de stat 
se înscrie în măsurile luate de con
ducerea partidului și a statului de a 
lărgi continuu democrația socialistă și 
de a crea un cadru instituționalizat 
pentru participarea maselor de cetățeni 
la conducerea treburilor de stat șl Obș
tești.

Semnificația politică a acestei mă
suri, se pare că nu este înțeleasă in 
mod corect de către toți acei ce rint 

Îndreptățiți s-o aplice, din moment ce 
evidența existentă la Consiliul popular 
respectiv atestă că în cartierul Vest nu 
s-a ținut adunare cetățenească în ia
nuarie 1983, (pentru semestrul II 1982), 
iar la alte adunări cetățenești (cea din 
zona Centrală și cea din zona de Sud), 
programate tot pentru semestrul II
1982, raportul nu a .mai fost prezentat 
de primar. La adunarea din zona Cen
trală (21 I 1983) nu se alege prezidiu, 
nu se stabilește o ordine de zi. Doar 
în procesul-verbal se face o mențiune 
din care rezultă, potrivit unul text am
biguu, că s-ar fi prezentat o „Infor
mare ou privire la realizările consiliu
lui popular și o scurtă trecere in re
vistă a Legii 20, o mai bună aprovizio
nare, disciplină etc.“.

Nici această informare nu a fost 
prezentată de către primarul munici
piului. ,. ,

Fapte similare s-au petrecut și la 
adunările cetățenești din semestrul I
1983, cînd numai la una din trei a- 
dunări organizate, raportul a fost pre
zentat de către primar.

O altă procedură decît cea prevă- 
văzută de lege se aplică, în acest mu
nicipiu și în ce privește organizarea 
comitetelor cetățenești pe circumscrip
ții electorale. Deși reglementările ac
tuale, cuprinse în Legea nr. 57/1968 șl, 
mai ales, în Hotărîrea Biroului execu
tiv al Consiliului Național al Frontu



lui Democrației și Unității Socialiste 
cu privire la îmbunătățirea organizării 
activității comitetelor de cetățeni, sta
bilesc atribuțiile acestora, modul lor 
de organizare și de lucru, compoziția 
lor numerică și politică, în municipiul 
Ploiești, alegerea comitetelor nu s-a 
mai făcut sub directa îndrumare a Co
mitetului executiv al Consiliului popu
lar municipal și a Consiliului munici
pal al F.D.U.S., așa cum era normal și 
legal, ea fiind lăsată numai în seama 
organizațiilor de bază P.C.R. din car
tiere. Ca urmare, comitetele ce
tățenești nu au mai fost adese în a- 
dunări cetățenești pe circumscripții e- 
lectorale, ci în adunări lărgite ale or

ganizațiilor de bază P.C.R. In aceste 
condiții a fost posibil să se constituie 
mai multe comitete de cetățeni decît 
cite circumscripții electorale există, a- 
preciindu-se greșit că este nevoie de 
atîtea comitete cîte organizații de bază 
sînt în cartier. Așa, de pildă, în cir
cumscripțiile electorale 8, 15 și 43 
funcționează cîte două comitete de 
cetățeni.

De ce au fost posibile astfel de si
tuații ?

La Consiliul popular municipal Plo
iești au putut avea loc astfel de situa
ții pentru că, la nivelul organului de 
conducere, au fos<t neglijate probleme

le muncii organizatorice, cele ale în
tăririi legăturilor cu masele de cetă
țeni. Toată această activitate a t'oșt 
lăsată mai mult în seama unui om din 
aparatul consiliului popular, necohtro- 
lat și neîndrumat de către vicepreșe
dintele de resort al Comitetului exe
cutiv.

In aceste împrejurări, o sarcină pre
văzută expres de lege, a fost înțeleasă 
ca ceva facultativ și rezolvată altfel 
decît cum stabilește cadrul legal.

Este o consecință posibilă acolo unde 
activitatea nu este bine organizată și 
unde nu se exercită un control riguros 
asupra aparatului.

Vasile INOAN

Inlrebări și răspunsuri
@ VERONICA ȘTIRBU, Cernavodă 

Rambursarea creditelor pe termen 
lung acordate de bancă întreprinderi
lor agricole de stat pentru finanțarea 
investițiilor se face pe baza graficelor 
de rambursare. Ratele scadente sînt 
prevăzute în planul de finanțare a in
vestițiilor, în care se precizează și sur
sele din care se rambursează. Sursele 
proprii de finanțare rămîn la dispozi
ția unităților numai în limita necesită
ților de finanțare, disponibilitățile din 
contul de finanțare putînd fi o. urmare 
a nerealizării planului fizic de in
vestiții.

Problemele ridicate de dv. — ne co
munică Banca pentru agricultură și 
industrie alimentară, Direcția creditării 
și finanțării agriculturii de stat—„pot 
fi considerate ca eventuale propuneri 
pentru îmbunătățirea normelor legale 
cu privire la finanțarea investițiilor“.

• I.F.E.T., Orșova — în lucrarea 
„Legislația întreprinderii de la A la 
Z“ la cap. „Transport gratuit", la pag. 
444 a fost menționat ca reglementind 
această problemă art. 3 din H.C.M. nr. 
867/1951, în loc de art. 5, al. 2. După 
cum ni s-a precizat de Ministerul Fi
nanțelor cu adresa nr. 184762/25.XI.1983 
și prevederile art. 5, al. 2 din H.C.M. 
nr. 867/1951 au fost abrogate prin De
cretul nr. 168/1975. Circulara Băncii 
Naționale nr. 23/1977 s-a referit nu
mai la abrogarea prevederilor. H.C.M. 
nr. 371/1955, ca urmare a dispozițiilor 
Legii nr. 24/1976. întrucît vă referiți 
la Ordinul nr. 58/1976 al Ministerului 
Economiei Forestiere și Materialelor de 
Construcții, Ministrul Finanțelor a so
licitat ca acesta să fie* reactualizat, în 
spiritul actelor normative în vigoare.

O ANA BOICU, Botoșani — Potrivit 
art. 5 din Legea nr. 3/1982, „partici
parea oamenilor muncii la fondul de 
dezvoltare al unității, prin constituirea 
părții sociale, se face pe baza liberu
lui consimțămînt al fiecăruia, expri

mat în scris". Pentru aplicarea aces
tui articol din lege, adresați-vă uni
tății unde lucrați.

• D. IORDACHE, Drâgășani — în 
baza art. 4 din H.C.M. nr. 860/1973 
venitul mediu lunar pe membru de 
familie în vederea calculării chiriei 
majorate — dacă se depășește limita 
de 1500 lei — se determină prin în
sumarea cîștigurilor realizate în ulti
mele 12 luni. întrucît prevederea le
gală sus-menționată nu cuprinde nici 
o condiție cu privire la perioada la 
care se referă cîștigurile realizate, in 
dovezile de venituri eliberate oame
nilor muncii urmează să se înscrie in
tegral sumele realizate efectiv în ulti
mele 12 luni, indiferent de perioada 
la care se referă cîștigurile respective.

$ E.G.C.L., Pitești — Sumele avan
sate de asociațiile de locatari, în con
formitate cu art. 62 din Legea nr. 
4/1981 urmează regimul general al ga
ranțiilor și ele nu pot fi restituite, 
așa cum dealtfel se prevede, decît la 
încetarea contractului între părți, după 
scăderea sumelor datorate. în confor
mitate cu Decretul nr. 103/1980 asocia
țiile de locatari pot beneficia de eșa
lonarea plății pentru energia termică 
furnizată în perioada de iarnă, în care 
scop trebuie să solicite furnizorilor, 
din timp, aceasta.

• COOPERATIVA DE PRODUCȚIE, 
ACHIZIȚII ȘI DESFACEREA MĂRFU
RILOR, Hîrșova — In conformitate cu 
dispozițiile legale majorarea retribuției 
prevăzută de Decretul nr. 46/1982, m 
cazul cînd o persoană primește Indem
nizații din fondul asigurărilor sociale, 
indiferent de durată, se acordă de uni - 
tatea unde lucrează, din fondul de re
tribuție. Din fondul de asigurări so
ciale se acordă numai jumătate din 
compensația ce se cuvine pensionari 
lor de invaliditate gr. III încadrați cu 
o jumătate normă, în raport cu cuan
tumul pensiei.

• DUMITRU VLAD, Urziceni — 
Din exemplele date de dv. rezultă că 
sînt două concedii medicale diferite, 
în primul caz, mania este sănătoasă 
și beneficiază potrivit art; 6 alin, ul
tim din Ilotărîrea Consiliului de Mi
niștri și U.G.S.R. nr. 880/1965 de con
cediu medical în cuantum integral din 
prima zi. în al doilea caz, mama ește 
în incapacitate temporară de muncă 
— boală obișnuită — și concediul me
dical se consideră inițial. în consecin
ță, potrivit aceluiași articol cuantumul 
indemnizației se acordă redus cu 50% 
pentru primele trei zile calendaristice.

• ÎNTREPRINDEREA DE CON
FECȚII, Baia de Arieș — 1) Din pre
vederile art. 14 lit. j din Decretul nr. 
54/1975 nu rezultă posibilitatea acor
dării indemnizației de instalare a ab
solvenților de învățămînt superior ca
re au promovat examenul de diplomă 
după repartizarea în producție. De in
demnizația menționată mai sus bene
ficiază numai absolvenții care și-au 
stabilit domiciliul în localitatea în care 
se află unitățile la care au fost repar
tizați, nu și cei care își stabilesc nu
mai reședința (viza de flotant) în lo
calitatea respectivă rămînînd cu domi
ciliul în altă localitate. Potrivit art. 20 
alin. 2 din Decretul nr. 54/1975 absol
venții care au încasat indemnizația de 
instalare o vor restitui integral dacă 
părăsesc, în timpul stagiului, unitatea 
unde au fost repartizați. Transferarea 
în interesul serviciului nu constituie o 
„părăsire" a unității în sensul legii, 
întrucît aceasta este legal posibilă co
respunzător prevederilor art. 13 alin. 
2 din Decret. Obligația absolvenților 
de a lucra integral perioada de stagiu 
și a nu părăsi unitățile unde au fo»t 
repartizați rezultă indiferent de pri
mirea Indemnizației de instalare din 
prevederile art. 5 și art. 20—23 din 
Decret. 2) Persoana care a funcționat 
în învățămînt ca suplinitor la școlile 
din cadrul aceluiași județ și apoi s-a 
transferat în interesul serviciului la o 
altă unitate socialistă, poate beneficia 
de vechime neîntreruptă în aceeași u- 
nitate în condițiile art. 8 alin. 2 lit. b 
din Legea nr. 1/1970.



• întreprinderea de spirt 
GHIDIGENI, Galați — Obligația res- 
titurii cheltuielilor de școlarizare o au 
numai persoanele care părăsesc unită
țile care le-au școlarizat, respectiv le 
încetează contractul de muncă din ini
țiativa lor sau din inițiativa unităților 
pentru motive care le sînt imputabile. 
In cazul transferării, întrucît încetea
ză numai raporturile de muncă și nu 
contractul de muncă, iar acestea înce
tează cu acordul unității, nu subzistă 
obligația restituirii cheltuielilor de șco
larizare. întrucît însă persoana în cau
ză și-a luat un angajament de plată 
pentru restituirea cheltuielilor de șco
larizare, care constituie titlu executo
riu, dv. aveți obligația să-1 executați. 
Persoana respectivă are însă posibili
tatea să conteste angajamentul de pla
tă pentru eroare și nelegalitate la co
misia de judecată a întreprinderii de 
unde s-a transferat, solicitînd anularea 
acestuia.

• ION OCHEANA, Iași — Potri
vit prevederilor pct. 23 din lista cu- 
prinzînd locurile de muncă cu condiții 
deosebit pentru care se acordă conce
diu suplimentar de odihnă, beneficiază 
de un asemenea concediu suplimentar 
numai persoanele care manipulează e

fectiv substanțe toxice de la centrele 
de protecția plantelor sau din brigă
zile fitosanitare. Celălalt personal, 
chiar de la centrele de protecția plan
telor, nu beneficiază de concediu su
plimentar. Personalul inspectoratului 
nu se poate încadra în prevederile le
gale menționate mai sus, dacă nu lu
crează efectiv în brigăzile fitosanitare.

• ION ȘTIRBU, Reșița — Cursuri
le organizate de casele de cultură nu 
sînt cursuri de calificare în sensul 
legii și, ca atare, diplomele eliberate 
nu constituie acte de calificare în te
meiul cărora posesorii lor pot fi înca
drați în meseriile respective ?n cadrul 
unor unități socialiste. Persoanele în 
cauză pot ocupa funcția de dactilo
grafă cg urmare a absolvirii' învăță- 
mîntului mediu și nu a cursurilor de 
pe lingă casele de cultură, întrucil. 
potrivit Legii nr. 12/1971, pentru func
ția de dactilografă este suficientă În
deplinirea condiției de studii medii.

• TEODOR ANTONESCU, Con
stanța — Acordarea precum și modul 
de acordare a săptămînii reduse de 
lucru nu sînt reglementate prin acte 
normative, ca atare nu pot face obi
ectul unui litigiu de munoă.

• ȘT. DAN, Suceava — Avînd în 
vedere prevederii Decretului nr. 143/ 
1955 privind organizarea oficiilor juri
dica și dispozițiile art. 68 din Legea 
nr. 12/1971, juristul în cauză poate 
deține legal numai funcția juridică pe 
care s-a încadrat la data intrării în 
vigoare a Legii nr. 12/1971 (1 ianua
rie 1972). De asemenea, potrivit pre
vederilor art. 68 din Legea nr. 12/1971, 
o persoană poate ocupa legal numai 
funcția contabilă pe care o deținea la 
data Intrării în vigoare.

IN ATENȚIA CITITORILOR

Articolul „Calculul veniturilor anua
le pentru sumele depuse ca parte so
cială", apărut în Suplimentul nr. 2/ 
1984 conținînd modalități de calcul ne
aplicabile în practică, urmează să fie 
revizuit.

într-un număr viitor, vom publica 
modalitatea oficială de calculare a ve
niturilor anuale pentru sumele depuse 
ca parte socială.

In atenția consiliilor populare!
Lucrarea „PROBLEME ECONO- I 

MICO—JURIDICE ALE CONSI
LIILOR POPULARE" urmează să 
fie difuzată abonaților în luna iu
lie a.c. și va avea următorul cu
prins :

Cap. I: Organizare — funcționare 
— bugetul local

1. Organizare
2. Bugetul de venituri și chel

tuieli
8. Activitatea de personal
4. Activitatea de secretariat
Cap. II: Actele consiliilor popu

lare
1. Acte administrative
2. Acte notariale
8. Acte jurisdicționale

I
Cap. ni: Activitatea de stare 
civilă și de asistență socială

1. Starea civilă
2. Autoritate tutelară
8. Asistență socială

Cap. IV : Sistematizarea terito
riului — gospodărire comunală

1. Sistematizarea teritoriului
2. Gospodărire comunală
3. Paza bunurilor
Cap. V : Agricultură — silvicultură
1. Activități în domeniul agricul

turii
2. Activități în domeniul silvicul

turii
Cap. VI : Industria mică — ser

vicii
1. Reglementări — organizare
2. Activități de industrie mică
3. Căi de dezvoltare a serviciilor 

pentru populație

Cap. VII: Organizarea activității 
de comercializare

1. Atribuțiile consiliilor populare
2. Coordonarea comerțului de stat 

și cooperatist
3. Organizarea piețelor și a tir- 

gurilor

Cap. VID : Asociația locatarilor

1. Organe de conducere și admi
nistrare — atribuții

2. Obligațiile de plată a locatari
lor pentru cheltuieli comuna

3. Gestionarea și evidența patri
moniului

4. Urmărirea debitorilor
5. Controlul gestiunilor
6. Atribuțiile consiliilor populare
Consiliile populare care au abo

namente numai la revistă și supli
mentul săptămînal, pot să se abo
neze și la lucrarea menționată, di
rect la Oficiul Județean de difuzarea 
presei, cunoscînd că prețul unui e- 
xemplar este de 20 lei.

Lucrarea figurează în Catalogul 
presei la poziția 59/d.

Tirajul lucrării fiind limitat, di
fuzarea se va face numai pe bază 
de abonament.
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