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DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind contul general anual de execuþie a bugetului de stat pe anul 1993
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Art. 1. Ñ Se aprobã contul general de execuþie a bugetului de stat pe anul 1993, la venituri în sumã de 3.792,4
miliarde lei, iar la cheltuieli în sumã de 4.313,6 miliarde lei,
inclusiv obligaþiile cu termen de platã pânã la 31 decem-

brie 1993, regularizate pe bazã de aprobãri legale ºi cu un
deficit în sumã de 521,2 miliarde lei.
Art. 2. Ñ Se aprobã execuþia veniturilor bugetului de
stat pe urmãtoarea structurã, potrivit anexei nr. 1.
Ñ miliarde lei Ñ
Realizãri

I. VENITURI Ñ TOTAL
A. VENITURI CURENTE

1. Venituri fiscale
1.1. Impozite directe,
din care:
Ñ impozit pe profit
Ñ impozit pe salarii

%
în total
venituri

3.792,4
3.787,3
3.654,4
1.880,5

100,0
99,9
96,4
49,6

750,3
1.093,2

19,8
28,8
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Ñ miliarde lei Ñ

1.2. Impozite indirecte,
din care:
Ñ impozit pe circulaþia mãrfurilor ºi accize
Ñ taxa pe valoarea adãugatã
Ñ taxe vamale
2. Venituri nefiscale,
din care:
2.1. Vãrsãminte din profitul net al Bãncii Naþionale
a României, realizat în cursul anului 1993, pentru
acordarea unui împrumut Guvernului Republicii Moldova
2.2. Venituri din dividende la capitalul social al societãþilor
comerciale
2.3. Vãrsãminte din profitul net al regiilor autonome
2.4. Vãrsãminte de la instituþiile publice
2.5. Diverse venituri
B. VENITURI DIN CAPITAL

Realizãri

%
în total
venituri

1.773,9

46,8

743,9
726,2
269,2
132,9

19,6
19,1
7,1
3,5

20,0

0,5

4,1
18,3
40,6
49,9

0,1
0,5
1,1
1,3

5,1

0,1

Art. 3. Ñ Se aprobã cheltuielile bugetului de stat efectuate pe urmãtoarea structurã, potrivit
anexei nr. 1.
Ñ miliarde lei Ñ
Realizãri

II. CHELTUIELI Ñ TOTAL

1. Cheltuieli social-culturale,
din care:
Ñ învãþãmânt
Ñ sãnãtate
Ñ alocaþii ºi alte ajutoare pentru copii
Ñ pensii ºi ajutoare I.O.V.R., militari ºi alte persoane
2. Cheltuieli pentru gospodãrie comunalã ºi locuinþe
3. Apãrarea naþionalã
4. Ordinea publicã
5. Autoritãþile publice,
din care:
Ñ cheltuieli pentru organele autoritãþii executive
Ñ cheltuieli pentru organele autoritãþii judecãtoreºti
Ñ cheltuieli pentru organele autoritãþii legislative
6. Acþiuni economice,
din care:
Ñ industria extractivã, energeticã, metalurgicã, chimicã
ºi alte subramuri ale industriei
Ñ agriculturã, silviculturã, ape, mediu înconjurãtor
Ñ transporturi ºi comunicaþii
Ñ alte acþiuni economice
7. Alte acþiuni,
din care:
Ñ alte acþiuni
Ñ cheltuieli din Fondul de intervenþie la dispoziþia Guvernului
Ñ cheltuieli din Fondul la dispoziþia Guvernului României
pentru relaþiile cu Republica Moldova
8. Transferuri din bugetul de stat
9. Împrumuturi pentru înfiinþarea Corpului gardienilor publici
10. Dobânzi aferente datoriei publice
11. Obligaþii cu termene legale de platã pânã la data de
31 decembrie 1993 ºi regularizate, conform Ordonanþei
Guvernului nr. 67 din 24 august 1994

%
în total
venituri

4.313,6

100,0

1.264,7

29,3

605,6
365,1
160,9
92,1
27,9
419,6
219,8
173,4

14,0
8,5
3,7
2,1
0,7
9,7
5,1
4,0

121,9
31,0
13,1
1.507,8

2,8
0,7
0,3
35,0

709,1
515,9
182,2
72,6
54,6

16,4
12,0
4,2
1,8
1,3

44,8
4,0

1,0
0,1

5,8
328,2
2,0
130,8

0,1
7,6
Ñ
3,0

184,8

4,3
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Art. 4. Ñ Se aprobã încheierea execuþiei bugetului de
stat pe anul 1993 cu un deficit în sumã de 521,2 miliarde
lei, precum ºi finanþarea acestuia din împrumuturi din
contravaloarea în lei a creditelor externe guvernamentale,
în sumã de 143,4 miliarde lei, ºi din împrumuturi pe termen scurt, garantate cu titluri de stat, în sumã de
377,8 miliarde lei.
Art. 5. Ñ Se aprobã sumele defalcate din impozitul pe
salarii, repartizate pe judeþe, municipiul Bucureºti ºi sectorul
agricol Ilfov, pe anul 1993, în sumã de 231,8 miliarde lei,
potrivit anexei nr. 2.
Art. 6. Ñ Se aprobã transferurile din bugetul de stat,
efectuate în anul 1993, cãtre bugetele locale pe judeþe,
municipiul Bucureºti ºi sectorul agricol Ilfov, în sumã de
328,2 miliarde lei, potrivit anexei nr. 3.
Art. 7. Ñ Se aprobã contul de execuþie a Fondului special pentru cercetare-dezvoltare pe anul 1993, la venituri în
sumã de 104,9 miliarde lei, iar la cheltuieli în sumã de
91,2 miliarde lei, cu un excedent de 13,7 miliarde lei, potrivit anexei nr. 4.
Art. 8. Ñ Se aprobã contul de execuþie a Fondului special pentru învãþãmânt pe anul 1993, la venituri în sumã de
30,6 miliarde lei, iar la cheltuieli în sumã de 24,2 miliarde
lei, cu un excedent de 6,4 miliarde lei, potrivit anexei nr. 5.
Art. 9. Ñ Se aprobã contul de execuþie a Fondului special pentru sãnãtate pe anul 1993, la venituri în sumã de
108,1 miliarde lei, iar la cheltuieli în sumã de 96,4 miliarde
lei, cu un excedent de 11,7 miliarde lei, potrivit anexei
nr. 6.
Art. 10. Ñ Se aprobã contul de execuþie a Fondului de
risc ºi accident pentru protecþia specialã a persoanelor handicapate pe anul 1993, la venituri în sumã de 45,0 miliarde
lei, iar la cheltuieli în sumã de 44,6 miliarde lei, cu un
excedent de 0,4 miliarde lei, potrivit anexei nr. 7.
Art. 11. Ñ Se aprobã contul de execuþie a Fondului
special pentru asigurãrile sociale ale agricultorilor pe anul
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1993, la venituri în sumã de 104,3 miliarde lei, iar la cheltuieli în sumã de 62,3 miliarde lei, cu un excedent de
42,0 miliarde lei, potrivit anexei nr. 8.
Art. 12. Ñ Se aprobã contul de execuþie a Fondului
special pentru dezvoltarea ºi modernizarea punctelor de
control pentru trecerea frontierei, precum ºi a celorlalte unitãþi vamale pe anul 1993, la venituri în sumã de
36,8 miliarde lei, iar la cheltuieli în sumã de 4,7 miliarde
lei, cu un excedent de 32,1 miliarde lei, potrivit anexei
nr. 9.
Art. 13. Ñ Se aprobã contul de execuþie a Fondului
special pentru dezvoltarea sistemului energetic pe anul
1993, la venituri în sumã de 98,2 miliarde lei ºi la cheltuieli
în sumã de 98,2 miliarde lei, potrivit anexei nr. 10.
Art. 14. Ñ Se aprobã contul de execuþie a Fondului
special pentru modernizarea drumurilor publice pe anul
1993, la venituri în sumã de 14,9 miliarde lei, iar la cheltuieli în sumã de 13,2 miliarde lei, cu un excedent de
1,7 miliarde lei, potrivit anexei nr. 11.
Art. 15. Ñ Se aprobã contul de execuþie a Fondului
special pentru agriculturã pe anul 1993, la venituri în sumã
de 33,4 miliarde lei, iar la cheltuieli în sumã de
10,4 miliarde lei, cu un excedent de 23,0 miliarde lei, potrivit anexei nr. 12.
Art. 16. Ñ Se aprobã contul general al datoriei publice
a statului, care cuprinde datoria publicã externã a statului
în sumã de 2.370,1 milioane dolari S.U.A., respectiv
3.024,3 miliarde lei, ºi datoria publicã internã în sumã de
480,9 miliarde lei, potrivit anexelor nr. 13 a) Ñ 13 d).
Art. 17. Ñ Se aprobã contul de execuþie a sumelor
constituite din diferenþele favorabile din reevaluarea activelor
ºi pasivelor în valutã, la venituri în sumã de 78,1 miliarde
lei ºi la cheltuieli în sumã de 77,5 miliarde lei, potrivit
anexei nr. 14.
Art. 18. Ñ Anexele*) nr. 1Ð14 fac parte integrantã din
prezenta lege.

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor ºi Senat în ºedinþa comunã din 3 iunie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

p. PREªEDINTELE SENATULUI

ANDREI IOAN CHILIMAN

RADU VASILE

Bucureºti, 20 iunie 1997.
Nr. 102.
*) Anexele nr. 1B ºi 2Ð14 se publicã ulterior ºi se difuzeazã celor interesaþi.
ANEXA Nr. 1
CONTUL GENERAL ANUAL
DE EXECUÞIE A BUGETULUI DE STAT
PE ANUL 1993
Ñ mii lei Ñ
Denumirea
indicatorilor

Evaluãri
bugetare

Drepturi
constatate

Încasãri
realizate

Rãmãºiþe
de încasat

3/1
%

A

1

2

3

4

5

I. VENITURI Ñ TOTAL
A. VENITURI CURENTE
1. VENITURI FISCALE
1.1. IMPOZITE DIRECTE
Impozitul pe profit
Impozitul pe salarii
Ñ Impozitul pe salarii Ñ Total
Ñ Sume defalcate din impozitul
pe salarii pentru bugetele locale

3.465.477.395
3.445.177.395

4.221.908.073
4.216.875.151

3.792.351.832
3.787.318.910

429.556.241 109,43
429.556.241 109,93

3.335.396.395

4.095.458.783

3.654.410.418

441.048.365 109,56

1.665.446.895
612.000.000
1.018.976.895
1.256.000.000

2.216.050.020
810.298.038

1.880.475.187
750.339.224
1.093.154.178
1.324.924.441

335.574.833 112,91
59.958.814 122,60
107,28
40.755.719 105,49

Ñ231.770.263

97,78

Ñ237.023.105

1.365.680.160
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Ñ mii lei Ñ
A

1

Alte impozite directe
34.470.000
Ñ Taxa pentru folosirea terenurilor
ce se scot din fondul forestier
în vederea executãrii unor lucrãri
Ñ Impozitul pe veniturile realizate
de persoanele fizice ºi juridice
nerezidente
900.000
Ñ Impozitul pe sumele din vânzarea
activelor societãþilor comerciale
cu capital de stat
6.000.000
Ñ Impozitul pe dividende la
societãþile comerciale
27.000.000
Ñ Impozitul pe profitul obþinut
din activitãþi comerciale ilicite
sau din nerespectarea Legii
privind protecþia consumatorilor
500.000
Ñ Alte încasãri din impozite directe
70.000
1.2. IMPOZITE INDIRECTE
1.669.949.500
Impozitul pe circulaþia mãrfurilor
ºi accize (în perioada
1 ianuarie Ñ 30 iunie 1993)
1.419.949.500
Ñ Impozitul pe circulaþia mãrfurilor
Ñ Accize
Ñ Impozitul pe þiþeiul din
producþia internã ºi gaze naturale
Ñ Impozitul pe circulaþia mãrfurilor,
restituit conform Hotãrârii
Guvernului nr. 7/1991
Taxa pe valoarea adãugatã
(în perioada 1 iulie Ñ 31 decembrie
1993)
Ñ Taxa pe valoarea adãugatã
Ñ Restituiri din taxa pe valoarea
adãugatã
Taxe vamale
231.000.000
Ñ Taxe vamale de la persoane
juridice
196.000.000
Ñ Taxe vamale ºi alte venituri
încasate de la persoane fizice
prin unitãþile vamale
35.000.000
Alte impozite indirecte
19.000.000
Ñ Taxe de timbru de la persoane
juridice
Ñ Majorãri ºi penalitãþi de
întârziere pentru venituri
nevãrsate la termen
15.500.000
Ñ Alte încasãri din impozite
indirecte
3.500.000
2. VENITURI NEFISCALE
109.781.000

2

3

4

5

40.071.822

36.981.785

3.090.037 107,29

1.159.398

810

917.840

917.840

6.949.521

4.537.050

30.388.722

30.869.744

114,33

625.060
31.281
1.879.408.763

625.060
31.281
1.773.935.231

125,01
44,69
105.473.532 106,23

761.769.392
345.365.322
378.081.475

743.904.733
329.769.620
399.628.621

17.864.659
15.595.702

38.322.595

15.492.406

22.830.189

1.158.588
101,98
2.412.471

75,62

52,39

Ð985.914

742.280.265
742.280.265

726.174.034
814.264.493

289.219.397

Ð88.090.459
269.153.865

20.065.532 116,52

271.243.874

251.271.628

19.972.246 128,20

17.975.523
86.139.709

17.882.237
34.702.599

93.286
51,09
51.437.110 182,65

347

347

79.507.698

28.070.588

51.437.110 181,10

6.631.664
121.416.368

6.631.664
132.908.492

189,48
121,07

20.000.000

20.000.000

20.000.000

100,00

5.456.000

4.188.106

4.188.106

76,76

18.040.000

6.775.233

18.267.357

101,26

Vãrsãminte de la instituþiile publice
23.677.000
Ñ Taxe de spitalizare, analize,
consultaþii, tratament,
înregistrarea medicamentelor
ºi proteze
Ñ Taxe de metrologie
75.000
Ñ Taxe pentru brevete de invenþii
ºi înregistrarea mãrcilor de fabricã
600.000

40.551.564

40.551.564

171,27

563
137.172

563
137.172

182,90

1.896.799

1.896.799

316,13

Vãrsãminte din profitul net al Bãncii
Naþionale a României, realizat
în cursul anului 1993, pentru
acordarea unui împrumut Guvernului
Republicii Moldova
Venituri din dividende la capitalul
social al statului la societãþile
comerciale
Vãrsãminte din profitul net al regiilor
autonome

16.106.231
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5
Ñ mii lei Ñ

A

Ñ Venituri din activitatea
de navigaþie ºi alte prestãri
de servicii în porturi ºi taxe
pentru folosirea drumurilor
ºi aeroporturilor civile
Ñ Taxe consulare
Ñ Venituri din sumele ce se
înregistreazã de cãtre instituþii
drept regie de cãmin ºi cantinã
Ñ Taxe pentru analize efectuate
de laboratoare, altele decât
cele sanitare, de pe lângã
instituþii
Ñ Taxe pentru examinarea
conducãtorilor de autovehicule,
eliberarea permiselor de conducere
ºi alte venituri privind circulaþia
pe drumurile publice
Ñ Venituri din activitatea
de gospodãrire a apelor
Ñ Venituri din încasarea contravalorii
lucrãrilor de combatere
a dãunãtorilor ºi bolilor
în sectorul vegetal
Ñ Veniturile unitãþilor de reproducþie
ºi selecþie a animalelor
Ñ Veniturile circumscripþiilor,
laboratoarelor ºi dispensarelor
veterinare
Ñ Vãrsãminte din disponibilitãþile
instituþiilor publice ºi activitãþilor
autofinanþate
Ñ Vãrsãminte din veniturile instituþiilor
publice ºi ale activitãþilor autofinanþate
Ñ Taxe ºi alte venituri din protecþia
mediului
Ñ Alte venituri de la instituþiile
publice
Diverse venituri
Ñ Venituri din aplicarea prescripþiei
extinctive
Ñ Venituri din recuperarea cheltuielilor
de judecatã, imputaþii
ºi despãgubiri
Ñ Venituri din amenzile aplicate,
potrivit dispoziþiilor legale
Ñ Încasãri din cota reþinutã,
conform Legii nr. 6/1973
Ñ Restituiri de fonduri din finanþarea
bugetarã a anilor precedenþi
Ñ Încasarea ratelor scadente
la creditele externe acordate
de la buget
Ñ Încasarea dobânzilor aferente
creditelor externe acordate
de la buget
Ñ Vãrsãminte de la unitãþile
economice comerciale din sectorul
public, reprezentând plusuri
de mãrfuri ºi produse, constatate
cu ocazia inventarierilor rãmase
definitive
Ñ Venituri din concesiuni
Ñ Venituri din penalizãri încasate
conform Hotãrârii Guver nului
nr. 90/1991
Ñ Încasarea dobânzilor aferente
ratelor lunare din vânzarea
locuinþelor construite din fondurile
statului
Ñ Dobânzi încasate din plasarea
disponibilului contului de trezorerie
a statului
Ñ Încasãri din alte surse

1

2

2.500.000
15.000.000

3

4

5

3.703.148
26.169.720

3.703.148
26.169.720

891

891

449.660

449.660

84

84

16.843

16.843

900.000

1.017.258

1.017.258

113,03

100.000

151.810

151.810

151,81

1.600.000

2.512.221

2.512.221

157,01

98.849

98.849

52.000

198.198

198.198

381,15

100.000

70.542

70.542

70,54

2.500.000
42.608.000

4.127.806
49.901.465

4.127.806
49.901.465

165,11
117,12

650.000

717.132

717.132

110,33

1.406

1.406

8.000.000

7.897.019

7.897.019

98,71

650.000

853.597

853.597

131,32

3.500.000

3.986.311

3.986.311

113,89

3.494

3.494

850.000
8.000

1.001.084
26.979

1.001.084
26.979

117,77
337,24

450.000

408.206

408.206

90,71

1.300.000

1.521.700

1.521.700

117,05

15.000.000
12.200.000

15.000.000
16.549.472

15.000.000
16.549.472

100,00
135,65

250.000

148,13
174,46

179,86
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Ñ mii lei Ñ
A

1

Ñ Încasãri din valorificarea bunurilor
confiscate ºi alte sume constatate
o datã cu confiscarea, potrivit legii
B. VENITURI DIN CAPITAL
Venituri din valorificarea unor bunuri
ale statului
Ñ Venituri din valorificarea unor
bunuri ale instituþiilor publice
Ñ Venituri din valorificarea stocurilor
de la rezerva de stat ºi de
mobilizare

2

3

4

5

20.300.000

1.935.065
5.032.922

1.935.065
5.032.922

24,79

20.300.000

5.032.922

5.032.922

24,79

17.500.000

2.280.859

2.280.859

13,03

2.800.000

2.752.063

2.752.063

98,29
Ñ mii lei Ñ

Denumirea
indicatorilor

Credite aprobate
iniþial

Credite
definitive

Plãþi
efectuate

A

1

2

3

II. CHELTUIELI Ñ TOTAL
2.611.216.600
Cheltuieli curente
2.330.526.822
Cheltuieli de personal
735.730.402
Cheltuieli materiale ºi servicii
346.495.096
Subvenþii ºi transferuri
995.860.575
Subvenþii pentru instituþiile publice
33.059.955
Subvenþii pe produse ºi activitãþi
192.775.200
Subvenþii pentru acoperirea
diferenþelor de preþ ºi tarif
341.698.667
Prime acordate producãtorilor agricoli
Transferuri
428.326.753
Dobânzi aferente datoriei publice
145.022.000
Sume prevãzute în poziþii globale
ca rezerve
107.418.749
Cheltuieli efectuate din venituri
proprii (H.C.M. nr. 151/1975,
H.C.M. nr. 279/1983, Hotãrârea
Guvernului nr. 307/1991, Hotãrârea
Guvernului nr. 531/1991 etc.)
Cheltuieli de capital
280.689.778
Împrumuturi
Rambursãri de credite
Rate aferente datoriei publice
PARTEA I Ñ CHELTUIELI
731.358.345
SOCIAL-CULTURALE
Cheltuieli curente
699.994.518
Cheltuieli de personal
453.001.193
Cheltuieli materiale ºi servicii
77.613.085
Subvenþii ºi transferuri
169.380.240
Subvenþii pentru instituþiile publice
14.559.955
Subvenþii pe produse ºi activitãþi
400.000
Transferuri
154.420.285
Cheltuieli efectuate din venituri
proprii (H.C.M. nr. 151/1975,
H.C.M. nr. 279/1983, Hotãrârea
Guvernului nr. 307/1991, Hotãrârea
Guvernului nr. 531/1991 etc.)
Cheltuieli de capital
31.363.827
Învãþãmânt
357.218.200
Cheltuieli curente
343.554.900
Cheltuieli de personal
265.792.400
Cheltuieli materiale ºi servicii
57.262.300
Subvenþii ºi transferuri
20.500.200
Subvenþii pentru instituþiile publice
1.350.000
Transferuri
19.150.200
Cheltuieli efectuate din venituri
proprii (H.C.M. nr. 151/1975,
H.C.M. nr. 279/1983, Hotãrârea
Guvernului nr. 307/1991, Hotãrârea
Guvernului nr. 531/1991 etc.)
Cheltuieli de capital
13.663.300

Obligaþii
cu termene
legale
de platã
pânã la
31 decembrie*)
4

4.194.777.395
3.734.201.200
1.256.884.257
516.873.632
1.812.789.524
57.467.569
351.463.332

4.128.778.992
3.672.585.659
1.232.951.598
521.180.009
1.787.657.202
57.413.234
350.331.935

184.767.140
92.038.483

442.503.812
228.964.200
732.390.611
145.022.000

410.482.960
257.751.510
711.677.563
130.796.850

50.817.578

3/2
%

5

98,43
98,35
98,10
100,83
72.259.191
98,61
99,91
99,68
92,76
112,57
21.441.613
97,17
19.779.292
90,19

2.631.787

438.576.195
22.000.000

Ð1.565.649
435.758.982
22.000.000

14.431.695

99,36
100,00

48.304.906
29.992.056
1.270.542.940
1.219.227.914
777.207.969
138.107.084
303.912.861
24.967.569
534.400
278.410.892

1.264.703.818
1.215.774.470
766.037.410
148.908.308
300.828.752
24.920.653
534.400
275.373.699

99,54
99,72
98,56
107,81
98,99
99,81
100,00
98,91

51.315.026
607.765.272
586.879.966
475.011.766
89.326.134
22.542.066
2.271.200
20.270.866

Ð1.565.649
50.494.997
605.561.696
586.247.738
465.548.211
99.144.557
21.554.970
2.270.200
19.284.770

98,40
99,64
99,89
98,01
110,99
95,62
99,96
95,14

20.885.306

Ð1.418.843
20.732.801

99,27

*) Plãþi efectuate în baza Ordonanþei Guvernului nr. 67 din 24 august 1994 privind regularizarea exerciþiului
financiar pe anul 1993, aprobatã prin Legea nr. 132/1994.
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Ñ mii lei Ñ

A

Sãnãtate
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale ºi servicii
Cheltuieli efectuate din venituri
proprii (H.C.M. nr. 151/1975,
H.C.M. nr. 279/1983, Hotãrârea
Guvernului nr. 307/1991,
Hotãrârea Guvernului
nr. 531/1991 etc.)
Cheltuieli de capital

1

2

3

4

5

213.018.000
198.552.273
185.718.282
12.833.991

365.919.216
339.697.544
299.595.414
40.102.130

365.123.163
339.506.539
297.933.069
41.573.470

99,78
99,94
99,45
103,67

14.465.727

26.221.672

Ð146.806
25.763.430

98,25

Culturã ºi artã
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale ºi servicii
Subvenþii ºi transferuri
Subvenþii pentru instituþiile publice
Subvenþii pe produse ºi activitãþi
Transferuri
Cheltuieli de capital

14.577.000
11.421.000
1.472.700
2.210.000
7.738.300
6.233.300
400.000
1.105.000
3.156.000

22.613.552
18.714.804
2.569.020
3.053.670
13.092.114
10.475.174
534.400
2.082.540
3.898.748

21.930.791
18.240.725
2.524.361
2.824.119
12.892.245
10.426.826
534.400
1.931.019
3.690.066

96,98
97,47
98,89
91,95
98,47
99,54
100,00
92,72
94,65

Asistenþã socialã
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale ºi servicii
Subvenþii ºi transferuri
Subvenþii pentru instituþiile publice
Cheltuieli de capital

5.669.200
5.590.400
17.811
5.306.794
265.795
265.795
78.800

7.216.400
6.907.100
31.769
5.625.150
1.250.181
1.250.181
309.300

6.956.812
6.648.112
31.769
5.366.162
1.250.181
1.250.181
308.700

96,40
96,25
100,00
95,40
100,00
100,00
99,81

77.479.280
77.479.280
77.479.280
77.479.280

161.098.929
161.098.929
161.098.929
161.098.929

160.919.786
160.919.786
160.919.786
160.919.786

99,89
99,89
99,89
99,89

55.485.805
55.485.805
55.485.805
55.485.805

93.769.009
93.769.009
93.769.009
93.769.009

92.053.524
92.053.524
92.053.524
92.053.524

98,17
98,17
98,17
98,17

7.910.860
7.910.860
7.910.860
6.710.860
1.200.000

12.160.562
12.160.562
12.160.562
10.971.014
1.189.548

12.158.046
12.158.046
12.158.046
10.973.446
1.184.600

99,98
99,98
99,98
100,02
99,58

23.210.400

28.656.698

27.872.398

97,26

23.210.400
15.365.400
15.365.400
15.365.400
7.845.000

28.656.698
16.522.000
16.522.000
16.522.000
12.134.698

27.872.398
16.056.414
16.056.414
16.056.414
11.815.984

97,26
97,18
97,18
97,18
97,37

PARTEA a IV-a Ñ APÃRAREA
NAÞIONALÃ

260.217.400

420.828.348

419.578.320

99,70

Apãrare
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale ºi servicii
Cheltuieli de capital

260.217.400
199.800.100
98.150.000
101.650.100
60.417.300

420.828.348
315.590.374
163.938.381
151.651.993
105.237.974

419.578.320
314.390.588
163.870.622
150.519.966
105.187.732

99,70
99,62
99,96
99,25
99,95

126.929.200

220.158.217

219.840.054

99,86

126.929.200
118.929.200
60.000.000
40.429.200
18.500.000
18.500.000
8.000.000

220.158.217
208.928.917
97.196.217
79.232.700
32.500.000
32.500.000
11.229.300

219.840.054
208.610.754
97.136.180
78.981.993
32.492.581
32.492.581
11.229.300

99,86
99,85
99,94
99,68
99,98
99,98
100,00

Alocaþii ºi alte ajutoare
pentru copii
Cheltuieli curente
Subvenþii ºi transferuri
Transferuri
Pensii ºi ajutoare I.O.V.R.,
militari ºi alte persoane
Cheltuieli curente
Subvenþii ºi transferuri
Transferuri
Activitatea sportivã
ºi de tineret
Cheltuieli curente
Subvenþii ºi transferuri
Subvenþii pentru instituþiile publice
Transferuri
PARTEA a III-a Ñ GOSPODÃRIE
COMUNALÃ ªI LOCUINÞE
Gospodãrie comunalã ºi locuinþe
Cheltuieli curente
Subvenþii ºi transferuri
Transferuri
Cheltuieli de capital

PARTEA a V-a Ñ
ORDINEA PUBLICÃ
Ordinea publicã
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale ºi servicii
Subvenþii ºi transferuri
Subvenþii pentru instituþiile publice
Cheltuieli de capital
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1

2

3

4

5

PARTEA a VI-a Ñ
AUTORITÃÞILE PUBLICE
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale ºi servicii
Subvenþii ºi transferuri
Transferuri
Cheltuieli de capital

137.399.330
124.379.490
62.928.780
54.611.510
6.839.200
6.839.200
13.019.840

187.351.265
157.539.425
101.533.103
45.888.953
10.117.369
10.117.369
29.811.840

173.436.310
144.292.652
93.346.851
41.912.220
9.033.581
9.033.581
29.143.658

Cheltuieli
pentru Preºedinþia României
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale ºi servicii
Cheltuieli de capital

1.441.500
1.178.800
278.800
900.000
262.700

2.768.500
2.400.800
400.800
2.000.000
367.700

2.634.341
2.320.511
356.830
1.963.681
313.830

95,15
96,66
89,03
98,18
85,35

7.770.100
5.535.200
4.235.000
1.300.200

13.594.666
8.273.666
6.485.000
1.750.200
38.466
38.466

13.090.593
7.771.467
6.050.827
1.682.174
38.466
38.466

96,29
93,93
93,30
96,11
100,00
100,00

2.234.900

38.466
5.321.000

38.466
5.319.126

100,00
99,96

46.314.700
43.557.600
11.804.100
31.753.500
2.757.100

32.875.500
28.573.600
18.696.600
9.877.000
4.301.900

31.027.631
26.824.954
17.499.379
9.325.575
4.202.677

94,38
93,88
93,60
94,42
97,69

78.274.930
71.032.990
44.028.780
20.165.010
6.839.200
6.839.200

132.671.499
114.612.459
73.418.603
31.114.953
10.078.903
10.078.903

121.925.262
104.300.084
67.293.763
28.011.206
8.995.115
8.995.115

6.839.200
7.241.940

10.078.903
18.059.040

8.995.115
17.625.178

89,25
97,60

3.598.100
3.074.900
2.582.100
492.800
523.200

5.441.100
3.678.900
2.532.100
1.146.800
1.762.200

4.758.483
3.075.636
2.146.052
929.584
1.682.847

87,45
83,60
84,75
81,06
95,50

845.799.444
688.257.133
46.451.529
62.851.737
578.953.867
192.375.200

1.523.102.112
1.278.770.456
90.181.933
89.019.979
1.099.568.544
350.928.932

1.507.755.022
1.264.382.812
86.032.890
88.122.182
1.090.227.740
349.797.535

134.236.208
71.499.607

341.528.667

442.503.812

410.482.960

50.817.578

92,76

45.050.000
157.542.311

228.739.800
77.396.000
224.331.656
20.000.000

257.558.003
72.389.242
223.372.210
20.000.000

20.682.029
14.431.695

112,60
93,53
99,57
100,00

14.201.377
13.432.337
3.987.200
9.445.137
769.040

20.556.622
19.347.908
5.966.634
13.381.274
1.208.714

19.945.434
18.745.188
5.547.545
13.197.643
1.200.246

Cheltuieli pentru organele
autoritãþii legislative
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale ºi servicii
Subvenþii ºi transferuri
Transferuri
Contribuþii ºi cotizaþii la organisme
internaþionale
Cheltuieli de capital
Cheltuieli pentru organele
autoritãþii judecãtoreºti
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale ºi servicii
Cheltuieli de capital
Cheltuieli pentru organele
autoritãþii executive
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale ºi servicii
Subvenþii ºi transferuri
Transferuri
Contribuþii ºi cotizaþii la organisme
internaþionale
Cheltuieli de capital
Cheltuieli pentru alte organe
ale autoritãþii publice
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale ºi servicii
Cheltuieli de capital
PARTEA a VII-a Ñ ACÞIUNI
ECONOMICE
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale ºi servicii
Subvenþii ºi transferuri
Subvenþii pe produse ºi activitãþi
Subvenþii pentru acoperirea
diferenþelor de preþ ºi tarif
Prime acordate producãtorilor
agricoli
Transferuri
Cheltuieli de capital
Împrumuturi
Rambursãri de credite
Cercetare ºtiinþificã
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale ºi servicii
Cheltuieli de capital

759.584
759.584
759.584
759.584

759.584
759.584
759.584
759.584

71.499.607

92,57
91,59
91,94
91,33
89,29
89,29
97,76

91,90
91,00
91,66
90,02
89,25
89,25

98,99
98,87
95,40
98,99
99,15
99,68

48.304.906
97,03
96,88
92,98
98,63
99,30
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Prospecþiuni ºi lucrãri geologice
de cercetare pentru descoperiri
de zãcãminte noi
Cheltuieli curente
Cheltuieli materiale ºi servicii
Industria extractivã, energeticã,
metalurgicã, chimicã
ºi alte subramuri ale industriei
Cheltuieli curente
Subvenþii ºi transferuri
Subvenþii pe produse ºi activitãþi
Subvenþii pentru acoperirea
diferenþelor de preþ ºi tarif
Transferuri
Împrumuturi
Cheltuieli de capital
Agriculturã, silviculturã, ape,
mediu înconjurãtor
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale ºi servicii
Subvenþii ºi transferuri
Subvenþii pe produse ºi activitãþi
Subvenþii pentru acoperirea
diferenþelor de preþ ºi tarif
Prime acordate producãtorilor
agricoli
Transferuri
Cheltuieli de capital
Transporturi ºi comunicaþii
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale ºi servicii
Subvenþii ºi transferuri
Subvenþii pe produse ºi activitãþi
Subvenþii pentru acoperirea
diferenþelor de preþ ºi tarif
Transferuri
Cheltuieli de capital
Alte acþiuni economice
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale ºi servicii
Subvenþii ºi transferuri
Subvenþii pentru acoperirea
diferenþelor de preþ ºi tarif
Transferuri
Cheltuieli de capital
Rambursãri de credite
PARTEA a VIII-a Ñ ALTE ACÞIUNI
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale ºi servicii
Subvenþii ºi transferuri
Subvenþii pentru acoperirea
diferenþelor de preþ ºi tarif
Prime acordate producãtorilor agricoli
Transferuri
Cheltuieli de capital

1

2

3

4

5

5.870.000
5.870.000
5.870.000

8.199.320
8.199.320
8.199.320

7.946.043
7.946.043
7.946.043

96,91
96,91
96,91

373.131.100
298.600.200
298.600.200
178.600.200

710.568.637
579.818.979
579.818.979
313.548.432

709.054.027
578.885.782
578.885.782
312.417.035

99,79
99,84
99,84
99,64

95.000.000
25.000.000
74.530.900

235.514.547
30.756.000
20.000.000
110.749.658

235.712.747
30.756.000
20.000.000
110.168.245

100,08
100,00
100,00
99,48

277.395.667
238.793.667
24.245.000
15.500.000
199.048.667
775.000

520.046.709
470.275.659
52.932.836
18.860.858
398.481.965
1.444.900

515.943.254
466.419.477
52.655.811
18.682.550
395.081.116
1.444.900

50.817.578
50.817.578

198.273.667

141.797.265

109.578.213

50.817.578

38.602.000

228.739.800
26.500.000
49.771.050

257.558.003
26.500.000
49.523.777

111.605.000
70.605.000
14.000.000
29.300.000
27.305.000
13.000.000

184.435.555
125.522.944
24.383.270
44.372.074
56.767.600
35.935.600

182.228.981
123.360.287
21.918.685
44.680.760
56.760.842
35.935.600

14.255.000
50.000
41.000.000

20.692.000
140.000
58.912.611

20.692.000
133.242
58.868.694

100,00
95,17
14.431.695
99,93

63.596.300
60.955.929
4.219.329
2.736.600
54.000.000

79.295.269
75.605.646
6.899.193
4.206.453
64.500.000

72.637.283
69.026.035
5.910.849
3.615.186
59.500.000

68.986.935
20.682.029

34.000.000
20.000.000
2.640.371

44.500.000
20.000.000
3.689.623

44.500.000
15.000.000
3.611.248

27.674.864
25.173.364
15.198.900
9.339.464
635.000

55.416.828
50.901.127
26.826.654
12.972.923
11.101.550

54.555.871
50.040.770
26.527.645
12.735.340
10.777.785

98,45
98,31
98,89
98,17
97,08

224.400
10.877.150
4.515.701

193.507
10.584.278
4.515.101

86,23
97,31
99,99

45.437.878
40.922.177
26.826.654
12.972.923
1.122.600

44.801.364
40.286.263
26.527.645
12.735.340
1.023.278

98,60
98,45
98,89
98,17
91,15

224.400
898.200
4.515.701

193.507
829.771
4.515.101

86,23
92,38
99,99

99,21
99,18
99,48
99,05
50.817.578
99,15
100,00
77,28
112,60
100,00
99,50

14.431.695

20.682.029
20.682.029

98,80
98,28
89,89
100,70
99,99
100,00

91,60
91,30
85,67
85,94
92,25
100,00
75,00
97,88

48.304.906

170.000
465.000
2.501.500

Alte acþiuni
27.674.864
Cheltuieli curente
25.173.364
Cheltuieli de personal
15.198.900
Cheltuieli materiale ºi servicii
9.339.464
Subvenþii ºi transferuri
635.000
Subvenþii pentru acoperirea
diferenþelor de preþ ºi tarif
170.000
Prime acordate producãtorilor agricoli
Transferuri
465.000
Cheltuieli de capital
2.501.500
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1

2

Cheltuieli din Fondul de intervenþie
la dispoziþia Guvernului
Cheltuieli curente
Subvenþii ºi transferuri
Transferuri
Cheltuieli din Fondul la dispoziþia
Guvernului României pentru relaþiile
cu Republica Moldova
Cheltuieli curente
Subvenþii ºi transferuri
Transferuri

3

4

5

3.979.000
3.979.000
3.979.000
3.979.000

3.979.000
3.979.000
3.979.000
3.979.000

100,00
100,00
100,00
100,00

5.999.950
5.999.950
5.999.950
5.999.950

5.775.507
5.775.507
5.775.507
5.775.507

96,26
96,26
96,26
96,26

PARTEA a IX-a Ñ TRANSFERURI

206.186.868

339.067.200

328.240.349

96,81

Transferuri din bugetul de stat
Ñ Transferuri din bugetul de stat
cãtre bugetele locale pentru
asigurarea protecþiei sociale
a populaþiei pentru energie
termicã ºi transport urban
de cãlãtori
Ñ Transferuri din bugetul de stat
cãtre bugetele locale pentru
investiþii
Ñ Transferuri din bugetul de stat
cãtre bugetul Fondului special
pentru asigurãrile sociale ale
agricultorilor

206.186.868

339.067.200

328.240.349

96,81

106.502.200

159.579.200

151.462.964

94,91

99.560.000

179.488.000

176.777.385

98,49

PARTEA a X-a Ñ ÎMPRUMUTURI

2.000.000

2.000.000

100,00

Împrumut acordat din Fondul
pentru înfiinþarea Corpului
gardienilor publici

2.000.000

2.000.000

100,00

145.022.000

130.796.850

49.771.348

90,19

145.022.000

130.796.850

29.992.056
29.992.056
19.779.292

90,19

145.022.000

130.796.850

19.779.292

90,19

PARTEA a XI-a Ñ DATORIA PUBLICÃ

124.668

145.022.000

Rate aferente datoriei publice
Ñ Rate aferente datoriei publice
Dobânzi aferente datoriei publice
145.022.000
Ñ Dobânzi aferente datoriei publice
interne
128.800.000
Ñ Dobânzi aferente datoriei publice
externe
16.222.000
PARTEA a XII-a Ñ REZERVE
Ñ Fondul de rezervã bugetarã
la dispoziþia Guvernului
Ñ Fondul de intervenþie
la dispoziþia Guvernului
Ñ Sume rezervate pentru
asigurarea fondurilor necesare
posturilor vacante, premiilor
de 2% ºi celui de-al 13-lea
salariu
Ñ Fondul la dispoziþia Guvernului
României pentru relaþiile cu
Republica Moldova
Ñ Sume rezervate pentru
asigurarea indexãrii salariilor
personalului instituþiilor publice
pe luna decembrie 1993
Ñ Fondul de înfiinþare a Corpului
gardienilor publici
DEFICIT DE CASÃ
DEFICIT TOTAL (col. 3 + col. 4)

107.418.749

2.631.787

12.354.023

401.912

2.000.000

21.000

93.064.726

89.520

50

2.119.305
Ñ

Ñ

Ñ

426.200.000

729.300.000

336.427.160
521.194.300

184.767.140
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ANEXA Nr. 1A

BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993
Ñ detalierea pe articole de cheltuieli Ñ

Ñ mii lei Ñ

Denumirea
indicatorilor

Credite aprobate
iniþial

Credite
definitive

Plãþi
efectuate

A

1

2

3

II. CHELTUIELI Ñ TOTAL
2.611.216.600
Cheltuieli curente
2.330.526.822
Cheltuieli de personal
735.730.402
Cheltuieli materiale ºi servicii
346.495.096
Subvenþii ºi transferuri
995.860.575
Subvenþii pentru instituþiile publice
33.059.955
Subvenþii pe produse ºi activitãþi
192.775.200
Subvenþii pentru acoperirea
diferenþelor de preþ ºi tarif
341.698.667
Prime acordate producãtorilor
agricoli
Transferuri
428.326.753
Dobânzi aferente datoriei publice
145.022.000
Sume prevãzute în poziþii globale
ca rezerve
107.418.749
Cheltuieli de capital
280.689.778
Împrumuturi acordate
Rambursãri de credite
Rate aferente datoriei publice
Învãþãmânt
357.218.200
Cheltuieli curente
343.554.900
Cheltuieli de personal
265.792.400
Cheltuieli cu salariile
203.227.100
Contribuþii pentru asigurãri sociale
de stat
50.703.600
Cheltuieli pentru constituirea
Fondului pentru plata ajutorului
de ºomaj
10.060.800
Deplasãri, detaºãri, transferãri
1.800.900
Cheltuieli materiale ºi servicii
57.262.300
Drepturi cu caracter social
4.431.200
Hranã
14.688.500
Medicamente ºi materiale sanitare
51.000
Cheltuieli pentru întreþinere
ºi gospodãrie
22.830.360
Materiale ºi prestãri de servicii
cu caracter funcþional
1.092.000
Obiecte de inventar de micã valoare
sau scurtã duratã ºi echipament
4.173.200
Reparaþii curente
5.019.000
Reparaþii capitale
2.953.400
Cãrþii ºi publicaþii
211.400
Alte cheltuieli
1.812.240
Subvenþii ºi transferuri
20.500.200
Subvenþii pentru instituþiile publice
1.350.000
Transferuri
19.150.200
Cheltuieli de capital
13.663.300
Investiþii ale instituþiilor publice
13.663.300
Sãnãtate
213.018.000
Cheltuieli curente
198.552.273
Cheltuieli de personal
185.718.282
Cheltuieli cu salariile
141.428.748
Contribuþii pentru asigurãri
sociale de stat
36.427.700
Cheltuieli pentru constituirea
Fondului pentru plata ajutorului
de ºomaj
7.016.300
Deplasãri, detaºãri, transferãri
845.534
Cheltuieli materiale ºi servicii
12.833.991
Drepturi cu caracter social
2.840
Hranã
2.582.100
Medicamente ºi materiale sanitare
4.084.931
Cheltuieli pentru întreþinere
ºi gospodãrie
933.020
Materiale ºi prestãri de servicii
cu caracter funcþional
209.720

Obligaþii
cu termene
legale
de platã
pânã la
31 decembrie*)
4

3/2
%

5

4.194.777.395
3.734.201.200
1.256.884.257
516.873.632
1.812.789.524
57.467.569
351.463.332

4.128.778.992
3.672.585.659
1.232.967.764
521.163.843
1.787.657.202
57.413.234
350.331.935

184.767.140
92.038.483

98,43
98,35
98,10
100,83
72.259.191
98,61
99,91
99,68

442.503.812

410.482.960

50.817.578

92,76

228.964.200
732.390.611
145.022.000

257.751.510
711.677.563
130.796.850

21.441.613
19.779.292

112,57
97,17
90,19

2.631.787
438.576.195
22.000.000

435.758.982
22.000.000

14.431.695

99,36
100,00

48.304.906
29.992.056
607.765.272
586.879.966
475.011.766
364.704.181

605.561.696
586.247.738
465.548.211
357.442.839

99,64
99,89
98,01
98,01

90.216.373

88.612.784

98,22

18.869.769
1.221.443
89.326.134
10.263.672
12.371.860
130.656

18.341.689
1.150.899
99.144.557
10.507.786
12.752.267
133.753

97,20
94,22
110,99
102,38
103,07
102,37

35.272.377

40.587.382

115,07

2.056.973

2.194.233

106,67

5.642.503
19.256.261
3.038.673
497.833
795.326
22.542.066
2.271.200
20.270.866
20.885.306
20.885.306
365.919.216
339.697.544
299.595.414
228.702.190

6.134.865
22.233.667
3.196.715
513.839
890.050
21.554.970
2.270.200
19.284.770
20.732.801
20.732.801
365.123.163
339.506.539
297.933.069
227.087.216

108,73
115,46
105,20
103,22
111,91
95,62
99,96
95,14
99,27
99,27
99,78
99,94
99,45
99,29

58.807.446

58.800.824

99,99

11.745.644
340.134
40.102.130
381.056
2.656.436
26.534.512

11.710.563
337.466
41.573.470
377.757
2.694.673
28.074.269

99,70
98,33
103,67
99,13
101,44
105,80

3.477.426

3.472.946

99,87

2.178.407

2.140.835

98,28

*) Plãþi efectuate în baza Ordonanþei Guvernului nr. 67 din 24 august 1994 privind regularizarea exerciþiului
financiar pentru anul 1993, aprobatã prin Legea nr. 132/1994.
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Ñ mii lei Ñ
A

Obiecte de inventar de micã valoare
sau scurtã duratã ºi echipament
Reparaþii curente
Reparaþii capitale
Cãrþi ºi publicaþii
Alte cheltuieli
Cheltuieli de capital
Investiþii ale instituþiilor publice
Culturã ºi artã
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Cheltuieli cu salariile
Contribuþii pentru asigurãri sociale
de stat
Cheltuieli pentru constituirea Fondului
pentru plata ajutorului de ºomaj
Deplasãri, detaºãri, transferãri
Cheltuieli materiale ºi servicii
Drepturi cu caracter social
Cheltuieli pentru întreþinere
ºi gospodãrie
Materiale ºi prestãri de servicii
cu caracter funcþional
Obiecte de inventar de micã valoare
sau scurtã duratã ºi echipament
Reparaþii curente
Reparaþii capitale
Cãrþi ºi publicaþii
Alte cheltuieli
Subvenþii ºi transferuri
Subvenþii pentru instituþiile publice
Subvenþii pe produse ºi activitãþi
Transferuri
Cheltuieli de capital
Investiþii ale instituþiilor publice
Asistenþã socialã
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Cheltuieli cu salariile
Contribuþii pentru asigurãri sociale
de stat
Cheltuieli pentru constituirea Fondului
pentru plata ajutorului de ºomaj
Deplasãri, detaºãri, transferãri
Cheltuieli materiale ºi servicii
Drepturi cu caracter social
Hranã
Medicamente ºi materiale sanitare
Cheltuieli pentru întreþinere
ºi gospodãrie
Obiecte de inventar de micã valoare
sau scurtã duratã ºi echipament
Reparaþii curente
Cãrþi ºi publicaþii
Alte cheltuieli
Subvenþii ºi transferuri
Subvenþii pentru instituþiile publice
Cheltuieli de capital
Investiþii ale instituþiilor publice
Alocaþii ºi alte ajutoare
pentru copii
Cheltuieli curente
Subvenþii ºi transferuri
Transferuri
Pensii ºi ajutoare I.O.V.R.,
militari ºi alte persoane
Cheltuieli curente
Subvenþii ºi transferuri
Transferuri

1

2

3

4

5

262.400
212.300
5.900
11.450
4.529.330
14.465.727
14.465.727
14.577.000
11.421.000
1.472.700
981.600

560.738
1.309.464
666.215
30.061
2.307.815
26.221.672
26.221.672
22.613.552
18.714.804
2.569.020
1.765.905

559.819
1.300.764
665.844
29.900
2.256.663
25.763.430
25.763.430
21.930.791
18.240.725
2.540.527
1.755.904

99,84
99,34
99,94
99,46
97,78
98,25
98,25
96,98
97,47
98,89
99,43

245.400

436.546

432.386

99,05

49.100
196.600
2.210.000

86.739
279.830
3.053.670
2.000

86.581
265.656
2.807.953
1.480

99,82
94,93
91,95
74,00

135.700

575.455

567.908

98,69

480.150

524.512

519.147

98,98

24.000
97.400
667.400
55.350
750.000
7.738.300
6.233.300
400.000
1.105.000
3.156.000
3.156.000
5.669.200
5.590.400
17.811
13.693

22.245
113.462
430.896
143.156
1.241.944
13.092.114
10.475.174
534.400
2.082.540
3.898.748
3.898.748
7.216.400
6.907.100
31.769
24.791

6.045
72.533
350.957
141.813
1.148.070
12.892.245
10.426.826
534.400
1.931.019
3.690.066
3.690.066
6.956.812
6.648.112
31.769
24.791

27,17
63,93
81,45
99,06
92,44
98,47
99,54
100,00
92,72
94,65
94,65
96,40
96,25
100,00
100,00

3.423

5.749

5.749

100,00

685
10
5.306.794
5.290.774
8.500
400

1.203
26
5.625.150
5.589.326
18.059
249

1.203
26
5.366.162
5.330.338
18.059
249

100,00
100,00
95,40
95,37
100,00
100,00

1.930

3.125

3.125

100,00

1.050
2.000
30
2.110
265.795
265.795
78.800
78.800

1.769
9.068
7
3.547
1.250.181
1.250.181
309.300
309.300

1.769
9.068
7
3.547
1.250.181
1.250.181
308.700
308.700

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,81
99,81

77.479.280
77.479.280
77.479.280
77.479.280

161.098.929
161.098.929
161.098.929
161.098.929

160.919.786
160.919.786
160.919.786
160.919.786

99,89
99,89
99,89
99,89

55.485.805
55.485.805
55.485.805
55.485.805

93.769.009
93.769.009
93.769.009
93.769.009

92.053.524
92.053.524
92.053.524
92.053.524

98,17
98,17
98,17
98,17
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Ñ mii lei Ñ

A

Activitatea sportivã
ºi de tineret
Cheltuieli curente
Subvenþii ºi transferuri
Subvenþii pentru instituþiile publice
Transferuri
Gospodãrie comunalã
ºi locuinþe
Cheltuieli curente
Subvenþii ºi transferuri
Transferuri
Cheltuieli de capital
Investiþii ale instituþiilor publice
Apãrare
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale ºi servicii
Cheltuieli de capital
Investiþii ale instituþiilor publice
Ordine publicã
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale ºi servicii
Subvenþii ºi transferuri
Subvenþii pentru instituþiile publice
Cheltuieli de capital
Investiþii ale instituþiilor publice
Cheltuieli pentru
Preºedinþia României
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Cheltuieli cu salariile
Contribuþii pentru asigurãri sociale
de stat
Cheltuieli pentru constituirea Fondului
pentru plata ajutorului de ºomaj
Deplasãri, detaºãri, transferãri
Cheltuieli materiale ºi servicii
Cheltuieli pentru întreþinere
ºi gospodãrie
Materiale ºi prestãri de servicii
cu caracter funcþional
Obiecte de inventar de micã valoare
sau scurtã duratã ºi echipament
Reparaþii curente
Cãrþi ºi publicaþii
Alte cheltuieli
Cheltuieli de capital
Investiþii ale instituþiilor publice
Cheltuieli pentru organele
autoritãþii legislative
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Cheltuieli cu salariile
Contribuþii pentru asigurãri sociale
de stat
Cheltuieli pentru constituirea Fondului
pentru plata ajutorului de ºomaj
Deplasãri, detaºãri, transferãri
Cheltuieli materiale ºi servicii
Cheltuieli pentru întreþinere
ºi gospodãrie
Materiale ºi prestãri de servicii
cu caracter funcþional
Obiecte de inventar de micã valoare
sau scurtã duratã ºi echipament
Reparaþii curente
Cãrþi ºi publicaþii
Alte cheltuieli

1

2

3

4

5

7.910.860
7.910.860
7.910.860
6.710.860
1.200.000

12.160.562
12.160.562
12.160.562
10.971.014
1.189.548

12.158.046
12.158.046
12.158.046
10.973.446
1.184.600

99,98
99,98
99,98
100,02
99,58

23.210.400
15.365.400
15.365.400
15.365.400
7.845.000
7.845.000
260.217.400
199.800.100
98.150.000
101.650.100
60.417.300
60.417.300
126.929.200
118.929.200
60.000.000
40.429.200
18.500.000
18.500.000
8.000.000
8.000.000

28.656.698
16.522.000
16.522.000
16.522.000
12.134.698
12.134.698
420.828.348
315.590.374
163.938.381
151.651.993
105.237.974
105.237.974
220.158.217
208.928.917
97.196.217
79.232.700
32.500.000
32.500.000
11.229.300
11.229.300

27.872.398
16.056.414
16.056.414
16.056.414
11.815.984
11.815.984
419.578.320
314.390.588
163.870.622
150.519.966
105.187.732
105.187.732
219.840.054
208.610.754
97.136.180
78.981.993
32.492.581
32.492.581
11.229.300
11.229.300

97,26
97,18
97,18
97,18
97,37
97,37
99,70
99,62
99,96
99,25
99,95
99,95
99,86
99,85
99,94
99,68
99,98
99,98
100,00
100,00

1.441.500
1.178.800
278.800
198.300

2.768.500
2.400.800
400.800
278.920

2.634.341
2.320.511
356.830
267.555

95,15
96,66
89,03
95,93

42.100

56.400

53.363

94,62

8.400
30.000
900.000

11.060
54.420
2.000.000

10.488
25.424
1.963.681

94,83
46,72
98,18

195.000

437.000

267.497

61,21

167.000

376.000

310.705

82,63

8.800
88.000
22.000
419.200
262.700
262.700

19.800
198.000
44.000
925.200
367.700
367.700

13.448
84.542
38.657
1.248.832
313.830
313.830

67,92
42,70
87,86
134,98
85,35
85,35

7.770.100
5.535.200
4.235.000
1.792.000

13.594.666
8.273.666
6.485.000
3.321.755

13.090.593
7.771.467
6.050.827
3.208.686

96,29
93,93
93,30
96,60

443.000

795.168

755.373

95,00

88.600
1.911.400
1.300.200

161.217
2.206.860
1.750.200

152.487
1.934.281
1.682.174

94,58
87,65
96,11

555.300

833.010

803.488

96,46

69.100

73.165

65.887

90,05

18.500
82.600
56.000
518.700

14.119
184.378
74.590
570.938

13.314
170.473
79.665
549.347

94,30
92,46
106,80
96,22
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A

Subvenþii ºi transferuri
Transferuri
Contribuþii ºi cotizaþii la organisme
internaþionale
Cheltuieli de capital
Investiþii ale instituþiilor publice
Cheltuieli pentru organele autoritãþii
judecãtoreºti
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Cheltuieli cu salariile
Contribuþii pentru asigurãri sociale
de stat
Cheltuieli pentru constituirea Fondului
pentru plata ajutorului de ºomaj
Deplasãri, detaºãri, transferãri
Cheltuieli materiale ºi servicii
Cheltuieli pentru întreþinere
ºi gospodãrie
Materiale ºi prestãri de servicii
cu caracter funcþional
Obiecte de inventar de micã valoare
sau scurtã duratã ºi echipament
Reparaþii curente
Reparaþii capitale
Cãrþi ºi publicaþii
Alte cheltuieli
Cheltuieli de capital
Investiþii ale instituþiilor publice
Cheltuieli pentru organele
autoritãþii executive
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Cheltuieli cu salariile
Contribuþii pentru asigurãri sociale
de stat
Cheltuieli pentru constituirea Fondului
pentru plata ajutorului de ºomaj
Deplasãri, detaºãri, transferãri
Cheltuieli materiale ºi servicii
Drepturi cu caracter social
Cheltuieli pentru întreþinere
ºi gospodãrie
Materiale ºi prestãri de servicii
cu caracter funcþional
Obiecte de inventar de micã valoare
sau scurtã duratã ºi echipament
Reparaþii curente
Reparaþii capitale
Cãrþi ºi publicaþii
Alte cheltuieli
Subvenþii ºi transferuri
Transferuri
Contribuþii ºi cotizaþii la organisme
internaþionale
Cheltuieli de capital
Investiþii ale instituþiilor publice
Cheltuieli pentru alte organe
ale autoritãþii publice
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Cheltuieli cu salariile
Contribuþii pentru asigurãri sociale
de stat
Cheltuieli pentru constituirea Fondului
pentru plata ajutorului de ºomaj
Deplasãri, detaºãri, transferãri
Cheltuieli materiale ºi servicii
Cheltuieli pentru întreþinere
ºi gospodãrie
Materiale ºi prestãri de servicii
cu caracter funcþional

1

2

3

4

5

38.466
38.466

38.466
38.466

100,00
100,00

2.234.900
2.234.900

38.466
5.321.000
5.321.000

38.466
5.319.126
5.319.126

100,00
99,96
99,96

46.314.700
43.557.600
11.804.100
8.964.300

32.875.500
28.573.600
18.696.600
14.223.850

31.027.631
26.824.954
17.499.379
13.432.625

94,38
93,88
93,60
94,44

2.241.100

3.556.430

3.319.381

93,33

448.200
150.500
31.753.500

716.270
200.050
9.877.000

669.863
77.510
9.325.575

93,52
38,75
94,42

1.092.900

1.478.940

1.477.829

99,92

1.896.900

1.483.823

1.443.336

97,27

68.900
1.262.100
27.403.700
18.500
10.500
2.757.100
2.757.100

139.880
2.197.633
4.500.298
56.179
20.247
4.301.900
4.301.900

139.036
2.166.804
4.028.089
55.798
14.683
4.202.677
4.202.677

99,40
98,60
89,51
99,32
72,52
97,69
97,69

78.274.930
71.032.990
44.028.780
31.762.970

132.671.499
114.612.459
73.418.603
54.245.756

121.925.262
104.300.084
67.293.763
50.657.361

6.132.694

10.100.314

9.488.433

93,94

1.226.921
4.906.195
20.165.010
180

2.129.191
6.943.342
31.114.953
655

1.992.746
5.155.223
28.011.206
505

93,59
74,25
90,02
77,10

12.033.620

19.829.154

18.130.506

91,43

984.685

1.878.899

1.615.903

86,00

542.786
1.035.720
822.840
259.465
4.485.714
6.839.200
6.839.200

275.469
2.822.903
1.147.344
497.769
4.662.591
10.078.903
10.078.903

202.326
2.734.868
982.284
396.961
3.947.806
8.995.115
8.995.115

73,45
96,88
85,61
79,75
84,67
89,25
89,25

6.839.200
7.241.940
7.241.940

9.893.410
18.059.040
18.059.040

8.810.948
17.625.178
17.625.178

89,06
97,60
97,60

3.598.100
3.074.900
2.582.100
1.844.420

5.441.100
3.678.900
2.532.100
1.866.300

4.758.483
3.075.636
2.146.052
1.591.382

87,45
83,60
84,75
85,27

461.080

428.600

398.760

93,04

92.236
184.364
492.800

87.400
149.800
1.146.800

80.974
74.936
929.584

92,65
50,02
81,06

206.900

334.900

284.665

85,00

115.000

35.500

34.629

97,55

759.584
759.584

759.584
759.584

91,90
91,00
91,66
93,38
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A

Obiecte de inventar de micã valoare
sau scurtã duratã ºi echipament
Reparaþii curente
Reparaþii capitale
Cãrþi ºi publicaþii
Alte cheltuieli
Cheltuieli de capital
Investiþii ale instituþiilor publice
Cercetare ºtiinþificã
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Cheltuieli cu salariile
Contribuþii pentru asigurãri sociale
de stat
Cheltuieli pentru constituirea Fondului
pentru plata ajutorului de ºomaj
Deplasãri, detaºãri, transferãri
Cheltuieli materiale ºi servicii
Cheltuieli pentru întreþinere
ºi gospodãrie
Materiale ºi prestãri de servicii
cu caracter funcþional
Obiecte de inventar de micã valoare
sau scurtã duratã ºi echipament
Reparaþii curente
Reparaþii capitale
Cãrþi ºi publicaþii
Alte cheltuieli
Cheltuieli de capital
Investiþii ale instituþiilor publice
Investiþii ale regiilor autonome
ºi societãþilor comerciale cu capital
de stat realizate din penalizãri
încasate la buget conform Hotãrârii
Guvernului nr. 90/1991
Prospecþiuni ºi lucrãri geologice
de cercetare pentru descoperiri
de zãcãminte noi
Cheltuieli curente
Cheltuieli materiale ºi servicii
Alte cheltuieli
Industria extractivã, energeticã,
metalurgicã, chimicã
ºi alte subramuri ale industriei
Cheltuieli curente
Subvenþii ºi transferuri
Subvenþii pe produse ºi activitãþi
Subvenþii pentru acoperirea
diferenþelor de preþ ºi tarif
Transferuri
Cheltuieli de capital
Investiþii ale regiilor autonome
ºi societãþilor comerciale cu capital
de stat
Împrumuturi acordate
Agriculturã, silviculturã, ape,
mediu înconjurãtor
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Cheltuieli cu salariile
Contribuþii pentru asigurãri sociale
de stat
Cheltuieli pentru constituirea Fondului
pentru plata ajutorului de ºomaj
Deplasãri, detaºãri, transferãri
Cheltuieli materiale ºi servicii
Drepturi cu caracter social
Hranã
Medicamente ºi materiale sanitare
Cheltuieli pentru întreþinere
ºi gospodãrie

1

2

10.000
12.000

3

4

5

75.900
73.000
523.200
523.200
14.201.377
13.432.337
3.987.200
2.787.815

61.800
311.400
299.000
56.000
48.200
1.762.200
1.762.200
20.556.622
19.347.908
5.966.634
4.090.418

40.183
288.678
228.713
24.768
27.948
1.682.847
1.682.847
19.945.434
18.745.188
5.547.545
4.072.196

65,02
92,70
76,49
44,23
57,98
95,50
95,50
97,03
96,88
92,98
99,55

696.954

1.054.176

1.052.480

99,84

139.431
363.000
9.445.137

203.189
618.851
13.381.274

201.912
220.957
13.197.643

99,37
35,70
98,63

373.000

635.057

617.150

97,18

2.383.060

2.989.008

2.974.599

99,52

4.100
37.900
617.100
135.600
5.894.377
769.040
393.000

27.060
130.863
876.845
119.543
8.599.853
1.208.714
660.438

23.032
126.006
861.928
114.047
8.478.198
1.200.246
659.598

85,11
96,29
98,30
95,40
98,59
99,30
99,87

376.040

548.276

540.648

98,61

5.870.000
5.870.000
5.870.000
5.870.000

8.199.320
8.199.320
8.199.320
8.199.320

7.946.043
7.946.043
7.946.043
7.946.043

96,91
96,91
96,91
96,91

373.131.100
298.600.200
298.600.200
178.600.200

710.568.637
579.818.979
579.818.979
313.548.432

709.054.027
578.885.782
578.885.782
312.417.035

99,79
99,84
99,84
99,64

95.000.000
25.000.000
74.530.900

235.514.547
30.756.000
110.749.658

235.712.747
30.756.000
110.168.245

100,08
100,00
99,48

74.530.900

110.749.658
20.000.000

110.168.245
20.000.000

99,48
100,00

277.395.667
238.793.667
24.245.000
18.061.000

520.046.709
470.275.659
52.932.836
39.924.988

515.943.254
466.419.477
52.655.811
39.915.452

4.516.000

10.183.976

10.115.019

99,32

903.000
765.000
15.500.000
1.700
349.000
5.942.200

2.003.110
820.762
18.860.858

1.985.360
639.980
18.682.550

99,11
77,97
99,05

383.432
3.689.676

377.003
3.678.784

98,32
99,70

2.200.000

3.600.525

3.593.076

99,79

50.817.578
50.817.578

99,21
99,18
99,48
99,98
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A

Materiale ºi prestãri de servicii
cu caracter funcþional
Obiecte de inventar de micã valoare
sau scurtã duratã ºi echipament
Reparaþii curente
Reparaþii capitale
Cãrþi ºi publicaþii
Alte cheltuieli
Subvenþii ºi transferuri
Subvenþii pe produse ºi activitãþi
Subvenþii pentru acoperirea
diferenþelor de preþ ºi tarif
Prime acordate producãtorilor
agricoli
Transferuri
Cheltuieli de capital
Investiþii ale instituþiilor publice
Investiþii ale regiilor autonome
ºi societãþilor comerciale cu capital
de stat
Transporturi ºi comunicaþii
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Cheltuieli cu salariile
Contribuþii pentru asigurãri sociale
de stat
Cheltuieli pentru constituirea Fondului
pentru plata ajutorului de ºomaj
Deplasãri, detaºãri, transferãri
Cheltuieli materiale ºi servicii
Drepturi cu caracter social
Hranã
Medicamente ºi materiale sanitare
Cheltuieli pentru întreþinere
ºi gospodãrie
Materiale ºi prestãri de servicii
cu caracter funcþional
Obiecte de inventar de micã valoare
sau scurtã duratã ºi echipament
Reparaþii curente
Reparaþii capitale
Cãrþi ºi publicaþii
Alte cheltuieli
Subvenþii ºi transferuri
Subvenþii pe produse ºi activitãþi
Subvenþii pentru acoperirea
diferenþelor de preþ ºi tarif
Transferuri
Cheltuieli de capital
Investiþii ale regiilor autonome
ºi societãþilor comerciale cu capital
de stat
Alte acþiuni economice
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Cheltuieli cu salariile
Contribuþii pentru asigurãri sociale
de stat
Cheltuieli pentru constituirea Fondului
pentru plata ajutorului de ºomaj
Deplasãri, detaºãri, transferãri
Cheltuieli materiale ºi servicii
Hranã
Cheltuieli pentru întreþinere
ºi gospodãrie
Materiale ºi prestãri de servicii
cu caracter funcþional
Obiecte de inventar de micã valoare
sau scurtã duratã ºi echipament
Reparaþii curente
Reparaþii capitale
Cãrþi ºi publicaþii
Alte cheltuieli

1

2

3

4

5

3.597.800

8.899.005

8.867.888

99,65

1.510.800
453.000
344.000
10.500
1.091.000
199.048.667
775.000

335.747
842.594
470.258
71.663
567.958
398.481.965
1.444.900

331.368
836.782
400.482
70.013
527.154
395.081.116
1.444.900

98,70
99,31
85,16
97,70
92,82
50.817.578
99,15
100,00

198.273.667

141.797.265

109.578.213

50.817.578

38.602.000
4.087.809

228.739.800
26.500.000
49.771.050
7.048.715

257.558.003
26.500.000
49.523.777
7.003.852

34.514.191
111.605.000
70.605.000
14.000.000
10.266.000

42.722.335
184.435.555
125.522.944
24.383.270
18.444.091

42.519.925
182.228.981
123.360.287
21.918.685
16.382.816

2.565.000

4.776.669

4.479.907

93,79

513.000
656.000
29.300.000
70.000
38.000
4.750

915.695
246.815
44.372.074
27.300
113.577
5.115

873.425
182.537
44.680.760
27.065
118.252
3.926

95,38
73,96
100,70
99,14
104,12
76,75

1.190.000

2.211.201

2.176.623

98,44

1.270.000

4.514.200

4.452.218

98,63

390.000
13.100.000
12.570.000
11.600
655.650
27.305.000
13.000.000

333.404
27.757.521
7.366.099
30.379
2.013.278
56.767.600
35.935.600

305.199
28.292.178
7.345.888
28.459
1.930.952
56.760.842
35.935.600

91,54
101,93
99,73
93,68
95,91
99,99
100,00

14.255.000
50.000
41.000.000

20.692.000
140.000
58.912.611

20.692.000
133.242
58.868.694

100,00
95,17
14.431.695
99,93

1.500.000
63.596.300
60.955.929
4.219.329
3.193.560

2.560.400
79.295.269
75.605.646
6.899.193
5.219.623

2.560.400
72.637.283
69.026.035
5.910.849
4.512.282

68.986.935
20.682.029

798.440

1.310.985

1.114.250

84,99

159.729
67.600
2.736.600
200

266.091
102.494
4.206.453
360

226.296
58.021
3.615.186
290

85,04
56,61
85,94
80,56

1.324.400

2.162.536

1.990.274

92,03

30.200

66.107

66.027

99,88

286.000
318.900
275.000
640
501.260

423.163
543.472
448.740
11.642
550.433

164.920
505.825
445.542
11.154
431.154

38,97
93,07
99,29
95,81
78,33

77,28
112,60
100,00
99,50
99,36

14.431.695

99,53
98,80
98,28
89,89
88,82

100,00
91,60
91,30
85,67
86,45
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A

Subvenþii ºi transferuri
Subvenþii pentru acoperirea
diferenþelor de preþ ºi tarif
Transferuri
Cheltuieli de capital
Rambursãri de credite
Stocuri pentru rezerva de stat
Investiþii ale instituþiilor publice
Alte acþiuni
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Cheltuieli cu salariile
Contribuþii pentru asigurãri sociale
de stat
Cheltuieli pentru constituirea Fondului
pentru plata ajutorului de ºomaj
Deplasãri, detaºãri, transferãri
Cheltuieli materiale ºi servicii
Cheltuieli pentru întreþinere
ºi gospodãrie
Materiale ºi prestãri de servicii
cu caracter funcþional
Reparaþii curente
Cãrþi ºi publicaþii
Alte cheltuieli
Subvenþii ºi transferuri
Prime acordate producãtorilor
agricoli
Transferuri
Cheltuieli de capital
Investiþii ale instituþiilor publice
Cheltuieli din Fondul de intervenþie
la dispoziþia Guvernului
Cheltuieli curente
Subvenþii ºi transferuri
Transferuri
Cheltuieli din Fondul la dispoziþia
Guvernului României pentru relaþiile
cu Republica Moldova
Cheltuieli curente
Subvenþii ºi transferuri
Transferuri
PARTEA a IX-a Ñ TRANSFERURI
Transferuri din bugetul de stat
Transferuri din bugetul de stat cãtre
bugetele locale pentru asigurarea
protecþiei sociale a populaþiei pentru
energie termicã ºi transport urban
de cãlãtori
Transferuri din bugetul de stat cãtre
bugetele locale pentru investiþii
Rate aferente datoriei publice
Dobânzi aferente datoriei publice

1

2

3

4

5

54.000.000

64.500.000

59.500.000

20.682.029

92,25

34.000.000
20.000.000
2.640.371

44.500.000
20.000.000
3.689.623

44.500.000
15.000.000
3.611.248

20.682.029

100,00
75,00
97,88

2.118.171
522.200
27.674.864
25.173.364
15.198.900
14.010.300

2.955.512
734.111
45.437.878
40.922.177
26.826.654
24.361.493

2.878.554
732.694
44.801.364
40.286.263
26.527.645
24.170.956

97,40
99,81
98,60
98,45
98,89
99,22

714.100

1.588.649

1.529.696

96,29

147.000
327.500
9.339.464

333.322
543.190
12.972.923

302.706
524.287
12.735.340

90,81
96,52
98,17

613.200

1.507.866

1.487.745

98,67

4.057.627
170.100
11.800
1.817.100
635.000

4.651.321
450.574
39.890
2.499.481
1.122.600

4.594.527
437.531
39.303
2.418.753
1.023.278

98,78
97,11
98,53
96,77
91,15

465.000
2.501.500
2.501.500

224.400
898.200
4.515.701
4.515.701

193.507
829.771
4.515.101
4.515.101

86,23
92,38
99,99
99,99

3.979.000
3.979.000
3.979.000
3.979.000

3.979.000
3.979.000
3.979.000
3.979.000

100,00
100,00
100,00
100,00

5.999.950
5.999.950
5.999.950
5.999.950

5.775.507
5.775.507
5.775.507
5.775.507

96,26
96,26
96,26
96,26

206.186.868
206.186.868

339.067.200
339.067.200

328.240.349
328.240.349

96,81
96,81

106.502.200

159.579.200

151.462.964

94,91

99.560.000

179.488.000

176.777.385

48.304.906

145.022.000

130.796.850

PARTEA a X-a Ñ ÎMPRUMUTURI
Împrumut acordat din Fondul pentru
înfiinþarea Corpului gardienilor publici

2.000.000

2.000.000

100,00

2.000.000

2.000.000

100,00

PARTEA a XII-a Ñ REZERVE
107.418.749
Fondul de rezervã bugetarã la
dispoziþia Guvernului
12.354.023
Fondul de intervenþie la dispoziþia
Guvernului
2.000.000
Sume rezervate pentru asigurarea
fondurilor necesare posturilor vacante
93.064.726
Fondul la dispoziþia Guvernului României,
pentru relaþiile cu Republica Moldova
Fondul de înfiinþare a Corpului
gardienilor publici
Sume rezervate pentru asigurarea
indexãrii salariilor personalului instituþiilor
publice pe luna decembrie 1993

2.631.787

DEFICIT DE CASÃ
DEFICIT TOTAL (col. 3 + col. 4)

145.022.000

98,48
29.992.056
19.779.292

426.200.000

90,19

401.912
21.000
89.520
50

2.119.305
729.300.000

336.427.160
521.194.300

184.767.140

46,13
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind contul general anual
de execuþie a bugetului de stat pe anul 1993
În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia
României,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind contul general anual de
execuþie a bugetului de stat pe anul 1993 ºi se dispune publicarea ei în
Monitorul Oficial al României.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 19 iunie 1997.
Nr. 266.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL FINANÞELOR

ORDIN
pentru modificarea ºi completarea normelor metodologice
aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanþelor, nr. 2.487/1996
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
în baza prevederilor art. 74 alin. (1) din Legea nr. 72/1996 privind finanþele publice ºi ale art. 7 din Hotãrârea
Guvernului nr. 449/1994 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Finanþelor, republicatã,
având în vedere propunerile Direcþiei generale a trezoreriei, prezentate cu Nota nr. 73.314 din 10 iunie 1997,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã modificarea ºi completarea
Normelor metodologice privind finanþarea investiþiilor instituþiilor publice prin trezoreria statului ºi a Normelor metodologice privind aplicarea de cãtre trezoreriile statului a
mecanismului de finanþare a investiþiilor instituþiilor publice,
aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanþelor, nr. 2.487 din 29 noiembrie 1996, având cuprinsul din
anexele la prezentul ordin.

Art. 2. Ñ Normele metodologice, aprobate prin Ordinul
ministrului de stat, ministrul finanþelor, nr. 2.487 din
29 noiembrie 1996, completate ºi modificate potrivit prezentului ordin, se vor republica*) în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
Art. 3. Ñ Direcþia generalã a trezoreriei împreunã cu
direcþiile interesate din Ministerul Finanþelor vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Mircea Ciumara

*) Normele metodologice, republicate, sunt reproduse în continuare.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 134

19
ANEXA Nr. I

NORME METODOLOGICE
privind finanþarea investiþiilor instituþiilor publice prin trezoreria statului
Potrivit prevederilor art. 74 alin. (1) din Legea
nr. 72/1996 privind finanþele publice, plãþile pentru investiþiile instituþiilor publice se efectueazã prin unitãþile teritoriale
ale trezoreriei statului, pe baza listei de investiþii, a documentaþiei tehnice prevãzute de lege, a fondurilor aprobate
pentru cheltuieli de capital ºi cu respectarea dispoziþiilor
legale privind investiþiile ºi decontarea acestora.
În acest scop, începând cu data de 1 ianuarie 1997,
finanþarea investiþiilor instituþiilor publice prevãzute la art. 70
din Legea nr. 72/1996, inclusiv cele care privesc regiile
autonome ºi societãþile comerciale cu capital de stat, din
fonduri de la bugetul de stat sau de la bugetele locale,
dupã caz, se va efectua prin trezoreriile teritoriale ale statului. În judeþul Ilfov ºi în municipiul Bucureºti (numai sectoarele 2, 4, 5 ºi 6), în care nu funcþioneazã trezorerii ale
statului, finanþarea investiþiilor se asigurã de cãtre unitãþile
Bãncii Comerciale Române Ñ S.A., care, pe bazã de convenþie, executã operaþiuni în contul trezoreriei statului.
Finanþarea investiþiilor prin trezoreriile statului se efectueazã de cãtre ordonatorii de credite, potrivit prezentelor
norme metodologice, astfel:
1. Ordonatorii principali de credite, finanþaþi din bugetul
de stat ºi din fondurile speciale, au obligaþia sã repartizeze
pentru instituþiile subordonate ºi pentru activitatea proprie
obiectivele de investiþii aprobate, cuprinse în anexa la
legea anualã a bugetului de stat.
În acelaºi mod vor proceda ºi ordonatorii principali de
credite finanþaþi din bugetele locale, inclusiv instituþiile prevãzute în Ordonanþa Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiþiilor pentru realizarea unor lucrãri publice ºi
construcþii de locuinþe, ºi din bugetul asigurãrilor sociale de
stat.
Repartizarea investiþiilor se efectueazã pe baza Listei
obiectivelor de investiþii cu finanþarea integralã sau parþialã
de la bugetul.......... pe anul 199...., potrivit modelelor
cuprinse în anexele nr. 1 ºi nr. 1a), pe rãspunderea ordonatorilor principali de credite, cu încadrarea în nivelurile
aprobate prin lege sau prin hotãrâre a consiliului local,
judeþean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureºti,
dupã caz.
Notã: În cazul ordonatorilor principali de credite care
finanþeazã cheltuieli de capital la unele regii autonome ºi
societãþi comerciale cu capital de stat, aceastã operaþiune
se va efectua tot prin trezoreria statului, potrivit prezentelor
norme metodologice. Metodologia aplicatã instituþiilor publice
se aplicã ºi regiilor autonome ºi societãþilor comerciale cu
capital de stat. Acolo unde se menþioneazã ordonatori de
credite sau instituþii publice, se cuprind, în mod corespunzãtor, ºi regiile autonome ºi societãþile comerciale cu capital de stat.

La întocmirea listei, ordonatorii principali de credite
finanþaþi din bugetul de stat, din bugetul asigurãrilor sociale
de stat, din bugetele locale ºi fondurile speciale vor avea
în vedere urmãtoarele precizãri:
Ñ listele se întocmesc la nivelul cheltuielilor de capital
aprobate pe fiecare ordonator de credite, pe capitole de
cheltuieli bugetare;
Ñ obiectivele vor fi nominalizate cu denumirea completã
ºi cu încadrarea în limita surselor de finanþare prevãzute
în anexa la legea anualã a bugetului de stat ºi a fondurilor
speciale ºi, respectiv, în listele de investiþii-anexã la bugetele locale ºi la bugetul asigurãrilor sociale de stat;
Ñ investiþiile privind ”Alte cheltuieli de investiþiiÒ se
cuprind în listã la lit. c), într-o poziþie globalã;
Ñ la poziþia ”Surse proprii de finanþareÒ se înscriu veniturile proprii ale regiilor autonome ºi societãþilor comerciale
cu capital de stat, destinate finanþãrii investiþiilor, precum ºi
veniturile proprii ale instituþiilor publice, realizate în baza
unor acte normative pentru care s-au întocmit anexe la
bugetul ordonatorului principal de credite în cauzã.
Poziþia ”Alte cheltuieli de investiþiiÒ va fi defalcatã, la
propunerea instituþiilor subordonate, pe feluri de bunuri de
achiziþionat (cantitativ ºi valoric); cheltuieli cu consolidarea
imobilelor; cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor
de prefezabilitate ºi a studiilor de fezabilitate aferente
obiectivelor de investiþii; alte cheltuieli asimilate investiþiilor,
conform legii, ºi aprobatã de cãtre ordonatorul principal de
credite prin liste separate potrivit prevederilor art. 22
alin. (2) ºi (4) din Legea nr. 72/1996 privind finanþele
publice, în care scop se întocmeºte anexa nr. 1b).
În subsolul listei, ordonatorii de credite vor specifica
conturile de disponibilitãþi în care se aflã pãstrate sursele
de finanþare respective, deschise la trezoreria statului
(banca).
Listele de investiþii care nu cuprind toate elementele,
precum ºi semnãturile autorizate se restituie de cãtre organele trezoreriei sau unitãþile bancare, dupã caz, pentru a fi
completate, cu respectarea dispoziþiilor prezentelor norme
metodologice.
Lista obiectivelor de investiþii se aprobã de cãtre ordonatorul principal de credite sau de înlocuitorul sãu de
drept, vizatã, în prealabil, de directorul financiar-contabil
(contabil-ºef).
În cazul finanþãrii investiþiilor din mijloace extrabugetare,
donaþii sau sponsorizãri, precum ºi din ajutoare externe
nerambursabile, se întocmesc liste separate, pe aceeaºi
structurã, care se aprobã de cãtre ordonatorii principali de
credite. La lista investiþiilor din donaþii sau sponsorizãri se
anexeazã ºi actul donatorului sau al sponsorului, din care
sã rezulte caracterul ºi destinaþia sumelor alocate.
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2. Excepþie de la regulile de mai sus fac cheltuielile de
capital pentru constituirea rezervei materiale a statului, pentru care nu se întocmeºte lista cu obiectivele de investiþii.
De asemenea, Ministerul Apãrãrii Naþionale, Ministerul
de Inter ne, Serviciul Român de Informaþii, Ministerul
JustiþieiÑDirecþia generalã a penitenciarelor, Serviciul de
Protecþie ºi Pazã ºi Serviciul de Telecomunicaþii Speciale
întocmesc lista obiectivelor de investiþii cu urmãtoarele precizãri:
Ñ investiþiile specifice apãrãrii, ordinii publice ºi siguranþei naþionale ºi cele aferente capitolelor 69.01 ”Alte acþiuni
economiceÒ, subcapitolul ”Rezerva de stat ºi de mobilizareÒ
ºi 72.01 ”Alte acþiuniÒ se înscriu în suma globalã, iar plãþile
se efectueazã numai pe bazã de ordin de platã, pe rãspunderea ordonatorilor de credite;
Ñ celelalte obiective de investiþii, care se finanþeazã de
la capitolele de cheltuieli: 51.01 ”Autoritãþi publiceÒ, 57.01
”ÎnvãþãmântÒ, 58.01 ”SãnãtateÒ, 59.01 ”Culturã, religie ºi
acþiuni privind activitatea sportivã ºi de tineretÒ, 63.01
”Servicii de dezvoltare publicã ºi locuinþeÒ, se desfãºoarã în
listele de investiþii conform anexei nr. 1 ºi se aplicã metodologia stabilitã pentru instituþiile publice.
Ministerul Afacerilor Externe finanþeazã investiþiile la
reprezentanþele din strãinãtate, astfel:
Ñ transmite lista-model cuprinsã în anexa nr. 1 reprezentanþelor respective, cu deosebirea cã valoarea se înscrie
în lei ºi în valutã;
Ñ executarea ºi procurarea bunurilor ºi serviciilor se
efectueazã din sumele în valutã puse la dispoziþie, pe rãspunderea ordonatorilor de credite, cu încadrarea în sumele
în lei aprobate prin lista-anexã la bugetul de stat.
3. Ordonatorii de credite au obligaþia de a prezenta, la
trezoreria statului la care au deschise conturile, lista
obiectivelor de investiþii aprobatã de ordonatorul principal de
credite [anexele nr. 1, nr. 1a) ºi nr. 1b)].
În judeþul Ilfov ºi în municipiul Bucureºti (cu excepþia
sectoarelor în care funcþioneazã trezorerii ale statului)
listele pentru investiþii se depun de cãtre ordonatorii de
credite ºi regiile autonome, dupã caz, la unitãþile Bãncii
Comerciale Române Ñ S.A. la care au deschise conturile
de cheltuieli bugetare sau de disponibil. Pe mãsura intrãrii
în funcþiune a trezoreriilor statului, se preia de cãtre
acestea ºi finanþarea investiþiilor.
Plãþile se dispun ºi se efectueazã în limita creditelor
bugetare repartizate cu aceastã destinaþie, la nivel de capitol de cheltuieli, a mijloacelor alocate din bugetul local ºi a
disponibilitãþilor din conturile fondurilor speciale ºi ale
mijloacelor extrabugetare, dupã caz.
Plãþile pentru investiþii, efectuate din bugetul de stat, se
înregistreazã de cãtre unitãþile Bãncii Comerciale Române
Ñ S.A. în conturile de cheltuieli ale bugetului de stat, deschise pe capitole de cheltuieli.

Pentru investiþiile executate în municipiul Bucureºti ºi
în judeþul Ilfov în baza Ordonanþei Guvernului nr. 19/1994
se deschide contul 65.20 ”Disponibil pentru finanþarea
blocurilor de locuinþe, conform Ordonanþei Guvernului
nr. 19/1994Ò pe seama Consiliului General al Municipiului
Bucureºti ºi al Consiliului Judeþean Ilfov. Contul se alimenteazã cu surse, conform legii, de la bugetul local ºi din
bugetul Ministerului Lucrãrilor Publice ºi Amenajãrii
Teritoriului.
Pe baza listelor de investiþii aprobate, Consiliul General
al Municipiului Bucureºti ºi Consiliul Judeþean Ilfov, în
limita disponibilului din cont, dispune ºi efectueazã plãþi
de investiþii.
O datã cu depunerea listelor obiectivelor de investiþii,
ordonatorii de credite au obligaþia sã prezinte confirmarea
resurselor de finanþare.
4. Ordonatorii de credite au obligaþia legalã de a angaja
ºi utiliza sursele de finanþare a investiþiilor numai dupã
îndeplinirea, în prealabil, a condiþiilor prevãzute în
Ordonanþa Guvernului nr. 12/1993 privind achiziþiile publice,
în Hotãrârea Guvernului nr. 592/1993 pentru aprobarea
Regulamentului privind procedurile de organizare a licitaþiilor, prezentarea ofertelor ºi adjudecarea investiþiilor, republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244
din 25 octombrie 1995, în Hotãrârea Guvernului
nr. 63/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea licitaþiilor pentru achiziþiile publice de bunuri ºi de
servicii, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 15 din 23 ianuarie 1996, cu modificãrile ulterioare, ºi în
Ordinul nr. 1.743/69/N/1996 al ministrului de stat, ministrul
finanþelor, ºi al ministrului lucrãrilor publice ºi amenajãrii
teritoriului pentru aprobarea normelor metodologice privind
conþinutul-cadru al proiectelor Ñ pe faze de proiectare Ñ,
al documentelor de licitaþie, al ofertelor ºi al contractelor
pentru execuþia investiþiilor, precum ºi în celelalte
reglementãri care privesc sectorul finanþãrii investiþiilor.
5. Finanþarea obiectivelor de investiþii aprobate prin listã
se efectueazã pe rãspunderea ordonatorului de credite ºi a
organelor de control financiar preventiv, astfel:
a) Pentru obiectivele de investiþii în continuare ºi noi ºi
pentru cheltuielile cu consolidãri de imobile, dupã îndeplinirea condiþiilor prevãzute în reglementãrile menþionate la
pct. 4 de mai sus, ordonatorii de credite vor transmite trezoreriei statului sau unitãþii bancare, dupã caz, cererea de
admitere la finanþare, pentru fiecare obiectiv în parte, care
se întocmeºte ºi se prezintã în dublu exemplar, potrivit
modelului cuprins în anexa nr. 2.
Dupã verificare ºi în cazul îndeplinirii tuturor condiþiilor,
trezoreria statului sau unitatea Bãncii Comerciale Române
Ñ S.A., dupã caz, comunicã aprobarea admiterii la finanþare a obiectivului de investiþii respectiv, precum ºi contul
din care se face finanþarea, ºi anume: contul de cheltuieli
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bugetare, fondul special sau din mijloace extrabugetare,
dupã caz (anexa nr. 2).
Aceeaºi specificaþie se va înscrie ºi pe formularele din
anexele nr. 3 ºi 3a) prezentate de cãtre ordonatorii de
credite.
Pe baza primirii comunicãrii admiterii la finanþare, ordonatorii de credite pot dispune efectuarea plãþilor pentru fiecare obiectiv în parte. Plãþile se efectueazã pe baza
ordinului de platã (OPHT), care se prezintã trezoreriei statului sau unitãþii bancare, dupã caz, împreunã cu comunicarea-model cuprinsã în anexa nr. 3.
b) Finanþarea poziþiei ”Alte cheltuieli de investiþiiÒ se va
efectua pe baza ordinului de platã (OPHT) ºi a notei de
fundamentare, potrivit modelului cuprins în anexa nr. 4.
c) Plãþile pentru finanþarea investiþiilor se efectueazã în
limita surselor prevãzute în listã, a creditelor bugetare deschise cu aceastã destinaþie ºi a disponibilitãþilor din conturile corespunzãtoare privind sursele proprii, creditele externe
ºi fondurile speciale.
6. Ordonatorii de credite, inclusiv instituþiile finanþate cu
alocaþii în completare de la buget ºi cele finanþate integral
din venituri proprii, au obligaþia sã-ºi organizeze evidenþa
urmãririi realizãrii finanþãrii obiectivelor de investiþii, distinct,
pe obiective ºi pe surse de finanþare, avându-se în vedere
cã sursele prevãzute în liste reprezintã limite maxime care
nu pot fi depãºite.
7. În cursul executãrii, poziþia ”Alte cheltuieli de investiþiiÒ
va putea fi modificatã de cãtre ordonatorii principali de credite, în cazul în care au loc redistribuiri de bunuri ºi de
surse de finanþare între instituþiile subordonate, cu condiþia
încadrãrii în valoarea ºi în sursele de finanþare aprobate
prin lista-anexã la legea anualã a bugetului de stat ºi, respectiv, prin listele-anexã la bugetele locale ºi la bugetul
asigurãrilor sociale de stat, cu respectarea termenului precizat în legile bugetare anuale, pânã la care se pot face
modificãri.
8. Finanþarea de cãtre unele ministere sau consilii
locale, dupã caz, a cheltuielilor de capital pentru regii autonome ºi societãþi comerciale cu capital de stat se efectueazã prin trezoreriile statului (banca), aºa cum se
precizeazã mai jos:
a) Listele de investiþii cuprind obiectivele de investiþii în
structura care a fost aprobatã prin anexa la legea anualã
a bugetului de stat ºi sunt transmise de ordonatorii principali de credite fiecãrei regii autonome sau societãþi comerciale cu capital de stat.
Pentru finanþarea investiþiilor aprobate prin liste, ministerul (ordonatorul principal de credite) repartizeazã creditele bugetare (cu dispoziþie bugetarã) pe seama regiilor
autonome sau societãþilor comerciale cu capital de stat, la
trezoreriile statului, iar în municipiul Bucureºti (cu excepþia sectoarelor unde funcþioneazã trezorerii ale statului) ºi
în judeþul Ilfov, la unitãþile Bãncii Comerciale Române Ñ S.A.
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Pe baza listei primite de la ordonatorul principal de credite, directorii generali ai regiilor autonome defalcã ºi
aprobã pe propria rãspundere, pe baza acordului consiliului de administraþie, listele pentru investiþii (obiective
nominalizate ºi poziþii globale) atât pentru activitatea proprie, cât ºi pentru unitãþile direct subordonate, beneficiare
ale investiþiilor. Pe listele astfel întocmite se va specifica:
”Obiectivele corespund cu lista aprobatã de Ministerul
ÉÉÉÉ cu nr. ÉÉÉÒ.
Corespunzãtor listelor aprobate, regia autonomã repartizeazã (cu dispoziþie bugetarã, întocmitã în 4 exemplare)
creditele bugetare pe seama unitãþilor din subordine, care
au conturile deschise la trezoreria statului, iar în municipiul Bucureºti ºi în judeþul Ilfov, la unitãþile Bãncii
Comerciale Române Ñ S.A.
În acelaºi mod se procedeazã ºi în cazul societãþilor
comerciale cu capital de stat pentru investiþiile finanþate
din bugetul de stat.
În cazul în care unitãþile beneficiare au domiciliul fiscal
în alte judeþe, dispoziþia bugetarã se întocmeºte în 5 exemplare, trezoreria statului procedând astfel:
Ñ persoanele autorizate vizeazã toate exemplarele dispoziþiei bugetare pentru efectuarea operaþiunii;
Ñ transmite dispoziþiile bugetare la trezoreriile respective;
Ñ direcþia de trezorerie judeþeanã transmite cu adresã
exemplarul nr. 5 Ministerului Finanþelor Ñ Direcþia generalã a trezoreriei, pentru înregistrarea creditelor bugetare
transmise în alte judeþe.
În cazul în care obiectivele de investiþii nu sunt nominalizate pe regii autonome în listele aprobate ca anexã la
legea anualã a bugetului de stat, ordonatorii principali de
credite întocmesc ºi aprobã pentru finanþare lista de investiþii pentru fiecare unitate beneficiarã.
Repartizarea creditelor bugetare de cãtre ordonatorul
principal de credite se efectueazã potrivit precizãrilor stabilite pentru instituþiile publice.
b) Regiile autonome ºi societãþile comerciale cu capital
de stat îºi deschid contul la trezoreria teritorialã a statului
de care aparþin, potrivit normelor stabilite în acest scop.
Deschiderea finanþãrii ºi efectuarea plãþilor se fac potrivit
precizãrilor de la pct. 5 din prezentele norme metodologice,
inclusiv din anexa nr. 3a).
Sursele proprii, creditele interne ºi externe se pãstreazã
de cãtre regiile autonome ºi societãþile comerciale cu capital de stat la bãncile comerciale, având obligaþia folosirii
acestora cu prioritate, alocaþiile bugetare fiind în
completare.
c) Regiile autonome ºi societãþile comerciale cu capital
de stat au obligaþia ca, lunar, în termen de 10 zile de la
expirarea lunii, sã transmitã ordonatorului principal de credite, cu viza trezoreriei statului, contul de execuþie privind
creditele bugetare repartizate ºi primite ºi plãþile de casã
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efectuate pentru finanþarea investiþiilor cumulate de la începutul anului pânã la finele lunii de raportare.
d) Pe baza contului de execuþie, ordonatorul principal de
credite îºi înregistreazã în contabilitatea proprie plãþile de
investiþii pentru regii autonome ºi societãþi comerciale cu
capital de stat (se crediteazã contul 700 ”Finanþare bugetarã privind anul curentÒ, analitic, capitol, titlu ºi articol, prin
debitul contului 410 ”Cheltuielile instituþieiÒ, analitic, capitol,
titlu ºi articol).
9. Pentru investiþiile executate în regie proprie, titularii
acestora dispun efectuarea de plãþi pentru plata furnizorilor, salariilor etc., care se înregistreazã în conturile de
cheltuieli corespunzãtoare, precum ºi în fiºa plãþilor.
10. Anexa nr. 5 ”Fiºa plãþilor privind finanþarea obiectivelor de investiþii noi/în continuareÒ se întocmeºte ºi de
cãtre unitãþile Bãncii Comerciale Române Ñ S.A. din municipiul Bucureºti ºi judeþul Ilfov. Aceastã fiºã se întocmeºte
numai pentru plãþile privind investiþiile finanþate din contul
bugetului de stat, bugetului asigurãrilor sociale de stat,
bugetului local, fondului special, mijloacelor extrabugetare.
11. Finanþarea investiþiilor din fondurile speciale se
efectueazã dupã aceleaºi reguli aplicate la finanþarea din
bugetul de stat, cu urmãtoarele precizãri:
a) Finanþarea investiþiilor aprobate din Fondul special
pentru dezvoltarea sistemului energetic se efectueazã de
cãtre Ministerul Industriei ºi Comerþului, astfel:
Ñ întocmeºte liste de investiþii pe regii autonome, conform precizãrilor de la pct. 8 lit. a);
Ñ corespunzãtor valorii obiectivelor de investiþii se
alocã, cu ordin de platã, ºi fondurile necesare în contul
unitãþilor beneficiare, care se deschid astfel:
• la trezoreriile statului se deschide contul 50.28
”Disponibil din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic pentru efectuarea cheltuielilor de
investiþiiÒ pe seama Regiei Autonome de Electricitate
”RenelÒ ºi a unitãþilor beneficiare din structura
acesteia. Acest cont se crediteazã în contabilitatea
trezoreriei statului cu sumele alimentate Regiei
Autonome de Electricitate ”RenelÒ de cãtre Ministerul
Industriei ºi Comerþului ºi se debiteazã cu plãþile
efectuate pentru investiþii, precum ºi cu cele restituite
organului tutelar;
• la unitãþile Bãncii Comerciale Române Ñ S.A. din
municipiul Bucureºti (cu excepþia sectoarelor unde
nu funcþioneazã trezorerii ale statului) ºi din judeþul
Ilfov, se deschide contul 64.81 ”Disponibil din Fondul
special pentru dezvoltarea sistemului energetic pentru efectuarea cheltuielilor de investiþiiÒ ºi are aceeaºi
funcþie ca ºi contul 50.28.
b) Cheltuielile de investiþii din Fondul pentru plata ajutorului de ºomaj pentru municipiul Bucureºti ºi, respectiv,
pentru sectoarele acestuia (cu excepþia sectoarelor unde

funcþioneazã trezorerii ale statului) se efectueazã din contul 64.78 ”Disponibil din Fondul de ºomaj pentru efectuarea de cheltuieliÒ, deschis la Banca Comercialã Românã Ñ
S.A. Ñ Sucursala municipiului Bucureºti pe seama
Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale sau a Direcþiei de
muncã ºi protecþie socialã Ñ Oficiul de forþã de muncã ºi
ºomaj, dupã caz.
c) Finanþarea cheltuielilor de capital din ”Fondul special
pentru dezvoltarea ºi modernizarea punctelor de control
pentru trecerea frontierei, precum ºi a celorlalte unitãþi
vamaleÒ se efectueazã, potrivit prezentelor norme metodologice, prin trezoreria statului teritorialã, precum ºi prin
unitãþile Bãncii Comerciale Române Ñ S.A. în municipiul
Bucureºti.
În acest scop se deschide la trezoreria statului contul 50.29 ”Disponibil din Fondul special pentru dezvoltarea
ºi modernizarea punctelor de control pentru trecerea
frontierei, precum ºi a celorlalte unitãþi vamale pentru
efectuarea cheltuielilor de investiþiiÒ, iar la unitãþile Bãncii
Comerciale Române Ñ S.A., contul 64.82.
Contul 50.29 se deschide la trezoreria statului pe seama
Direcþiei regionale vamale, iar contul 64.82, pe seama
Direcþiei generale a vãmilor pentru cheltuieli proprii de
investiþii (la Banca Comercialã Românã Ñ S.A. Ñ
Sucursala municipiului Bucureºti) ºi pe seama Direcþiei
regionale vamale Bucureºti (la Banca Comercialã Românã
Ñ S.A., Filiala sectorului 1).
Conturile de mai sus funcþioneazã astfel:
Ñ se crediteazã cu alimentãrile dispuse de cãtre
Direcþia generalã a vãmilor din contul 64.33.3.22.10, deschis la Banca Comercialã Românã Ñ S.A. Ñ Sucursala
municipiului Bucureºti, pentru efectuarea plãþilor de
investiþii;
Ñ se debiteazã cu plãþile dispuse de direcþiile regionale
vamale ºi de Direcþia generalã a vãmilor, dupã caz, pentru
obiectivele de investiþii aprobate a se efectua din fondul
special.
Este interzisã încasarea veniturilor fondului special în
aceste conturi.
La finele anului, disponibilul rãmas în contul 50.29, respectiv 64.82, se vireazã în contul 64.33.3.22.10 al Direcþiei
generale a vãmilor.
12. Garanþiile pentru buna execuþie a investiþiilor se
constituie în mod obligatoriu de cãtre contractant ºi se
pãstreazã în condiþiile aprobate prin Hotãrârea Guvernului
nr. 592/1993, republicatã, precum ºi ale normelor metodologice, aprobate prin Ordinul nr. 1.743/69/N/1996 al ministrului de stat, ministrul finanþelor, ºi al ministrului lucrãrilor
publice ºi amenajãrii teritoriului, þinându-se seama de
urmãtoarele precizãri:
a) În cazul în care contractantul (antreprenor, furnizor)
prezintã instituþiei publice scrisoarea de garanþie bancarã
pentru bunã execuþie, instituþia publicã reþine documentul
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pânã la finalizarea ºi la recepþia investiþiei ºi o înregistreazã în contabilitate într-un cont din afara bilanþului contabil, intitulat ”Garanþie bancarã pentru bunã execuþieÒ.
Restituirea scrisorii de garanþie cãtre banca comercialã
va fi efectuatã pe rãspunderea ordonatorului de credite,
dupã lichidarea tuturor obligaþiilor ce decurg din contract,
din partea contractantului, faþã de investitor (instituþia
publicã).
b) Garanþia de bunã execuþie ce se constituie din
sumele reþinute succesiv, în limita prevederilor din
contract, din sumele privind lucrãrile executate ºi decontate, se pãstreazã într-un cont de disponibil, purtãtor de
dobândã negociatã, deschis la o bancã comercialã
agreatã, pe seama contractantului, în care scop se procedeazã astfel:
Ñ instituþiile publice comunicã unitãþii bãncii comerciale cã deschiderea contului se efectueazã pe seama contractantului, însã folosirea sumelor are loc numai pe baza
dispoziþiei transmise de instituþia publicã respectivã.
Pentru nerespectarea acestei precizãri rãspunde unitatea
bãncii comerciale;
Ñ o datã cu plata lucrãrilor executate, instituþia publicã
calculeazã suma cuvenitã drept garanþie de bunã execuþie
pe care o vireazã cu ordin de platã (tip trezorerie) în contul
contractantului, deschis la unitatea bãncii comerciale;
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Ñ dobânda calculatã de bãncile comerciale pentru disponibilul pãstrat în contul respectiv se pãstreazã ºi se contabilizeazã în acelaºi cont privind garanþia de bunã
execuþie.
c) Contractantul are obligaþia de a prezenta, la finele fiecãrei luni, instituþiei publice investitoare, extrasul de cont
privind disponibilul din garanþia de bunã execuþie, prin
care se dovedeºte constituirea garanþiei, potrivit contractului încheiat. Pe baza extrasului de cont, instituþia publicã
înregistreazã constituirea garanþiei într-un cont din afara
bilanþului contabil, intitulat ”Disponibil din garanþia constituitã pentru bunã execuþieÒ.
d) Sumele reþinute drept garanþie de bunã execuþie ºi
evidenþiate în conturile 50.01 ºi, respectiv, 50.02 (64.11 sau
65.11), deschise la trezoreriile statului, respectiv la unitãþile Bãncii Comerciale Române Ñ S.A. din municipiul
Bucureºti ºi din judeþul Ilfov, vor fi virate de titularii conturilor în conturile de disponibil pentru garanþia de bunã execuþie, deschise la unitãþile bãncilor comerciale pe seama
contractantului.
13. Ordonatorii principali de credite vor dispune mãsurile necesare pentru aplicarea în bune condiþii a prezentelor
norme metodologice.

ANEXA Nr. 1
Aprobat,
Ordonatorul principal de credite
Data ..................
MINISTERUL ......................
LISTA

obiectivelor de investiþii pe anul 199......
cu finanþare parþialã sau integralã de la bugetul .............*)
ÉÉÉÉÉÉÉÉ....................ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ
repartizate pentru ÉÉÉ...........ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ
INV
C+M
Nr.

Nominalizarea pe obiective

crt.

de investiþii, dotãri ºi alte

Valoarea

cheltuieli de investiþii

totalã**)

0

1

2

Valoarea

Cheltuieli

totalã

din total

actualizatã***) surse de
finanþare
3

4

Finanþate din
Surse

Credite

Fond

proprii

externe

special

5

6

7

mii lei

Capacitãþi
Termen
Buget
8

P.I.F.
9

TOTAL,

din care:
A. Obiective de investiþii
în continuare Ñ total,
din care:
1. Obiectivul ÉÉÉÉÉ
ÉÉÉÉÉÉÉ...ÉÉ
2. Obiectivul É..É.....É
ÉÉÉÉÉÉÉ...ÉÉ
***) Se înscrie: bugetul de stat, bugetul fondurilor speciale sau bugetul asigurãrilor sociale de stat.
***) Valoarea investiþiilor la data aprobãrii studiului de fezabilitate.
***) Valoarea investiþiei în preþuri valabile la data înscrierii în lista obiectivelor, dotãrilor sau a altor cheltuieli de
investiþii, însuºitã de ordonatorul principal de credite.
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0

1

2

3

4

5

6

7

INV
C+M

mii lei

8

9

B. Obiective noi de
investiþii Ñ total,
din care:
1. Obiectivul ÉÉ....ÉÉÉ
ÉÉÉÉÉÉ.......ÉÉÉ
2. Obiectivul É....ÉÉÉÉ
ÉÉÉÉÉÉÉÉ.......É
3. Obiectivul ....ÉÉÉÉÉ
ÉÉÉÉÉ.......ÉÉÉÉ
C. Alte cheltuieli de investiþii
Director financiar-contabil,
(Contabil-ºef)
ANEXA Nr. 1a)
Aprobat,
Ordonatorul principal de credite
Data ..................
JUDEÞUL ..............................ÉÉÉÉÉ
CONSILIUL JUDEÞEAN ......ÉÉÉÉÉ
CONSILIUL LOCAL AL ...ÉÉÉÉÉÉ
LISTA

obiectivelor de investiþii pe anul 199É.., cu finanþare parþialã sau integralã
de la bugetul local, repartizate pentru
ÉÉÉÉÉÉÉÉ.......................ÉÉÉ
INV
C+M
Cheltuieli totale (col. 5
la col. 9)

Surse proprii

Credite bancare
interne

Credite bancare
externe

Alte surse constituite potrivit legii***)

Total alocaþii bugetare
(col. 10 + col. 11)

de la bugetul
local

pe seama
transferurilor
de la bugetul
de stat

Capacitãþi

Termen P.I.F.

1

Valoarea totalã actualizatã**)

0

Valoarea totalã*)

Nr.
crt.

Denumirea obiectivelor
de investiþii

mii lei

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

finanþate din
din care:

TOTAL,

din care:
A. Lucrãri în continuare
B. Lucrãri noi
C. Alte cheltuieli de investiþii
Din TOTAL, desfãºurat,
potrivit clasificaþiei, pe
capitole bugetare:
Cap. 51.02 Ñ
Autoritãþi publice
TOTAL,

din care:
A. Lucrãri în continuare
Ñ
B. Lucrãri noi
Ñ
C. Alte cheltuieli de investiþii
Cap. .....................
Ñ
Director financiar-contabil,
(Contabil-ºef)

***) Valoarea investiþiilor la data aprobãrii studiului de fezabilitate.
***) Valoarea investiþiei, în preþuri valabile, la data înscrierii în listã a obiectivelor, a dotãrilor sau a altor cheltuieli
de investiþii, însuºitã de ordonatorul principal de credite.
***) Se prevãd sumele stabilite de cãtre consiliile judeþene cu Ministerul Transporturilor Ñ Regia Autonomã
”Administraþia Naþionalã a Drumurilor din RomâniaÒ, potrivit prevederilor art. 4 ºi 9 din Legea nr. 118/1996 privind
constituirea ºi utilizarea Fondului special al drumurilor publice, precum ºi sumele alocate din fondul de tezaur judeþean.
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ANEXA Nr. 1b)

MINISTERUL.............................................................
CONSILIUL JUDEÞEAN...........................................
(CONSILIUL LOCAL)
LISTA

poziþiei ”Alte cheltuieli de investiþiiÒ, defalcatã pe categorii de bunuri............................,
repartizate..............................
Nominalizarea achiziþiilor
de bunuri ºi a altor
cheltuieli de investiþii

U.M.

Cantitatea

Valoarea

Plãþi
efectuate*)
Nr. ºi data
documentului

Suma

I.

Achiziþii imobile
1. ........................
2. ........................
3. ........................
II. Dotãri independente
1. ........................
2. ........................
3. ........................
III. Consolidãri
1. ........................
2. ........................
3. ........................
IV. Cheltuieli de proiectare
pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate ºi
a studiilor de fezabilitate
aferente obiectivului
1. ........................
2. ........................
3. ........................
*) Se completeazã de cãtre trezoreria statutului sau sucursala (filiala) B.C.R. Ñ S.A.

Ordonator principal de credite,

Director financiar-contabil,
(Contabil-ºef),
ANEXA Nr. 2

.............................................
Nr. ............... Data..............
CERERE

de admitere la finanþare a investiþiilor*)
Cãtre Trezoreria statului ..............................................
Sucursala (filiala) B.C.R. Ñ S.A. .............................
Prin prezenta vã comunicãm cã în lista obiectivelor de investiþii ce se finanþeazã în exerciþiul
bugetar pe anul 199....., depusã la dumneavoastrã sub nr. ............./.................., s-a aprobat, la
poziþia ..............................., executarea ºi finanþarea obiectivului:
Ñ mii lei Ñ

Nominalizarea obiectivului
de investiþii

Valoarea
actualizatã

Cheltuieli din
total surse
de finanþare

Surse
proprii

din care:
Credite

Fond
special

Buget

a) Lucrãri în continuare
Obiectivul...........................
..........................................
..........................................
sau:
*) Cererea se întocmeºte pentru admiterea la finanþare a unui singur obiectiv, care este cuprins la lit. a) sau b),
dupã caz. La lit. c) se înscrie valoarea totalã a altor cheltuieli de investiþii.
Atenþie!
Textul care nu corespunde se anuleazã.

26

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 134
Ñ mii lei Ñ
Nominalizarea obiectivului
de investiþii

Valoarea
actualizatã

Cheltuieli din
total surse
de finanþare

din care:
Credite

Surse
proprii

Fond
special

Buget

b) Lucrãri noi
Obiectivul..........................
..........................................
..........................................
sau:
c) Alte cheltuieli de investiþii
Menþionãm, pe propria rãspundere, cã, în prealabil, au fost îndeplinite toate condiþiile
prevãzute de dispoziþiile legale în vigoare ºi menþionate la pct. 4 din Normele Ministerului
Finanþelor nr. 2.487/29.11.1996 care se referã la existenþa ºi aprobarea studiului de fezabilitate,
acordul Ministerului Finanþelor ºi, dupã caz, avizul Consiliului interministerial de avizare de lucrãri
publice de interes naþional ºi locuinþe sociale, contractul de realizare a obiectivului stabilit pe bazã
de licitaþie, s-a obþinut autorizaþia de construcþie, iar documentaþia tehnicã a fost aprobatã conform
dispoziþiilor legale.
Având în vedere cã sunt întrunite condiþiile legale pentru începerea execuþiei, vã rugãm a ne
comunica acordul dumneavoastrã privind admiterea la finanþare a obiectivului .......................... .
Ordonator de credite,

Contabil-ºef,
Trezoreria statului ..................................................
Sucursala (filiala) B.C.R. Ñ S.A.
................................................................................
Se admite finanþarea obiectivului ........................
................................................................................
începând cu data de ..........................................,
pentru valoarea de ................................. lei,
din contul ..............................................................
................................................................................
Director,
ªef serviciu (birou),
Nr. .............. ºi data ..............

ANEXA Nr. 3

.............................................
.............................................
Nr. .............. Data ............
CÃTRE

Trezoreria statului ...........................................
Sucursala (filiala) B.C.R. Ñ S.A. ..................
În baza cererii de admitere la finanþare a obiectivului ...............................................................
..................................................................................................................................................................,
comunicatã de dumneavoastrã cu nr. ................... din .................. 199......., dispunem efectuarea
plãþii cu Ordinul de platã nr. ........../............, în sumã de .................................. lei, ºi/sau ridicarea
de numerar în sumã de .............................. lei, cu cecul nr. ....................../..........................., care
reprezintã:
Ñ avans în proporþie de .............................................................% din valoarea contractului
încheiat cu ........................................................;
Ñ contravaloarea situaþiei de lucrãri, recepþionatã ºi acceptatã, în sumã de ...................... lei,
din care s-a redus cu partea din avans în sumã de ................................. lei;
Ñ factura nr. ................................../................. pentru procurarea de utilaje, materiale, în sumã
de ............................................. lei;
Ñ plata salariilor, a contribuþiei de asigurãri sociale, în sumã de .................................. lei;
Ñ
Ñ
Rãspundem pentru cele de mai sus.
Ordonator de credite,

Contabil-ºef,
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Trezoreria statului ..................................................
Sucursala (filiala) B.C.R. Ñ S.A.
................................................................................
Acceptat plata în sumã de .................................
............................................................. lei,
din contul ..............................................................
................................................................................
ªef serviciu,
Economist,
Data ..................
Atenþie!
¥ Scopul ºi natura plãþii se înscriu cât mai detaliat.
¥ Textul care nu corespunde se anuleazã.

ANEXA Nr. 3a)

Regia Autonomã..................
Unitatea ................................
.............................................
Nr. ............ Data ................

Se foloseºte de regii autonome ºi
societãþi comerciale cu capital de
stat.
CÃTRE

Trezoreria statului .........................................
Sucursala (filiala) B.C.R. Ð S.A. .....................
În baza cererii de admitere la finanþare a obiectivului ...............................................................,
comunicatã de dumneavoastrã cu nr. ............. din ............................................. 199............., în
valoare de .......................................................... lei, dispunem efectuarea plãþii cu Ordinul de platã
nr. .............................../................., în sumã de ..................................... lei, ºi/sau ridicarea de numerar în sumã de .................................... lei, cu cecul nr. ...................../...................., care reprezintã:
Ñ avans în proporþie de ................................................... % din valoarea contractului încheiat
cu ..........................................;
Ñ contravaloarea situaþiei de lucrãri, recepþionatã ºi acceptatã în sumã de......................... lei,
din care s-a redus cu partea din avans în sumã de ................................... lei;
Ñ factura nr. .............................../........................... pentru procurarea de utilaje, materiale, în
sumã de ............................................. lei;
Ñ plata salariilor, a contribuþiei de asigurãri sociale, în sumã de ........................................ lei;
Ñ
Ñ
La obiectivul menþionat mai sus situaþia plãþilor de la începutul anului se prezintã astfel:
a) Total plãþi ................................................ lei
b) Acoperirea plãþilor Ñ total ..................... lei,
din care:
Ñ venituri proprii.......................................... lei
Ñ credite interne sau externe ................... lei
Ñ fonduri speciale ...................................... lei.
Atenþie!
Textul care nu corespunde se anuleazã.
c) Diferenþe de acoperit de la buget [a)Ñb)] ....................................... lei,
din care, utilizat pânã la aceastã cerere ................................................. lei.
Confirmãm pe propria rãspundere cele de mai sus.
Ordonator de credite,

Contabil-ºef,
Trezoreria statului ..................................................
Sucursala (filiala) B.C.R. Ñ S.A.
................................................................................
Acceptat plata în sumã de .................................
............................................................. lei,
din contul ..............................................................
ªef serviciu,
Economist,
Data ..................
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ANEXA Nr. 4

.............................................
.............................................
Nr. .......... Data.................

CÃTRE

Trezoreria statului ...............................................
Sucursala (filiala) B.C.R. Ñ S.A. .......................
Vã prezentãm mai jos Nota de fundamentare pentru cumpãrarea, de la furnizorul
.........................................................., a urmãtoarelor bunuri prevãzute în lista ”Alte cheltuieli de
investiþiiÒ, defalcatã pe categorii de bunuri [anexa nr. 1b)], depusã cu nr. .................................. .
Nr. poziþiei
din listã

Denumirea
bunurilor

Valoarea
individualã

Finanþare din:
cont nr.........

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

TOTAL:

1. Confirmãm, pe rãspunderea noastrã, cã bunurile se cumpãrã dupã ce au fost îndeplinite
condiþiile prevãzute în Regulamentul privind licitaþiile pentru achiziþiile publice de bunuri ºi servicii,
republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 din 23 ianuarie 1996.
2. Bunurile sunt strict necesare desfãºurãrii activitãþii ºi prin cumpãrarea acestora nu se creeazã surplus de asemenea bunuri.
3. Plata se efectueazã pe baza Ordinului de platã nr. ......................../ ..............................., în
favoarea .................................., în sumã de ..................................... lei, din contul ....................... .

Ordonator de credite,

Contabil-ºef,

Trezoreria statului ..................................................
Sucursala (filiala) B.C.R. Ñ S.A.
................................................................................
Acceptat plata în sumã de .................................
............................................................. lei,
din contul ..............................................................
ªef serviciu,
Economist,
Data ..................

Atenþie!
Textul care nu corespunde se anuleazã.
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ANEXA Nr. 5

TREZORERIA STATULUI...............................................

Serviciul (biroul) de control ºi evidenþã cheltuieli
Sucursala (filiala) B.C.R. Ñ S.A. .........................
FIªA

plãþilor privind finanþarea obiectivelor de investiþii

noi
,
în continuare
conform listei nr. ...................... din data de .....................................................,
prezentatã de ..................................................................................
Ñ lei Ñ

Nr.
crt.

Denumirea
obiectivului

Nr. ºi
data
documentului
de platã

0

1

2

Întocmit,

Valoarea
actualizatã

Cheltuieli
din total
surse de
finanþare
aprobate
în listã

Cheltuieli
efectuate
din total
surse de
finanþare

3

4

5

din care, pe surse:

6

7

8

Verificat,
ªef serviciu (birou),

Sold rãmas
de finanþat
(col. 4 Ð col. 5)

9
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ANEXA Nr. II

NORME METODOLOGICE
privind aplicarea de cãtre trezoreriile statului a mecanismului de finanþare a investiþiilor instituþiilor publice
Începând cu data de 1 ianuarie 1997, potrivit prevederilor art. 74 alin. (1) din Legea nr. 72/1996 privind finanþele
publice, finanþarea investiþiilor instituþiilor publice, inclusiv
cele care privesc regiile autonome ºi societãþile comerciale
cu capital de stat, din fonduri de la bugetul de stat sau de
la bugetele locale, dupã caz, se va efectua prin trezoreriile
teritoriale ale statului.
În acest scop, ordonatorii de credite vor asigura finanþarea investiþiilor potrivit Normelor metodologice privind finan-

în funcþie de bugetul din care se finanþeazã investiþiile, ºi
anume:
a) lista de investiþii cu finanþare integralã sau parþialã de
la bugetul de stat;
b) lista de investiþii cu finanþare integralã sau parþialã
din bugetele locale;
c) lista de investiþii cu finanþare din bugetul asigurãrilor
sociale de stat ºi din Fondul pentru plata ajutorului de
ºomaj;

þarea investiþiilor instituþiilor publice prin trezoreria statului.

d) lista de investiþii finanþate din mijloace extrabugetare;

Direcþiile de trezorerie judeþene ºi cea a municipiului

e) lista de investiþii finanþate din donaþii sau din sponso-

Bucureºti vor dispune mãsuri pentru aplicarea în bune con-

rizãri, precum ºi din ajutoare externe nerambursabile, apro-

diþii a normelor menþionate mai sus, în care scop vor pro-

bate de ordonatorul de credite ºi vizate, în prealabil, pentru

ceda astfel:

control financiar preventiv, de

1. Plãþile pentru investiþii vor fi avizate de cãtre

cãtre directorul financiar-

contabil.

organele trezoreriei statului numai în limita fondurilor apro-

5. Trezoreria statului întocmeºte pentru fiecare instituþie

bate cu aceastã destinaþie ºi cu respectarea documentaþiei

(regie autonomã ºi societate comercialã) un dosar distinct

prevãzute în norme.

pentru finanþarea investiþiilor, care cuprinde: listele de

2. Plãþile vor fi evidenþiate în conturile corespunzãtoare
surselor de finanþare.

investiþii, cererea de admitere la finanþare (anexa nr. 2),
comunicarea dispunerii de plãþi (anexa nr. 3), nota de fun-

Pentru aplicarea Ordonanþei Guvernului nr. 19/1994 pri-

damentare (anexa nr. 4) ºi, eventual, corespondenþa în

vind stimularea investiþiilor pentru realizarea unor lucrãri

legãturã cu finanþarea investiþiilor. În acest dosar se con-

publice ºi construcþii de locuinþe, se deschid, pe seama

duce ºi evidenþa plãþilor pe obiective, astfel:

consiliilor judeþene, a Consiliului General al Municipiului
Bucureºti sau a consiliilor locale, conturile:
• 50.23 ”Disponibil pentru finanþarea blocurilor de locuinþe, conform Ordonanþei Guvernului nr. 19/1994Ò;
• 50.24 ”Disponibil din sume repartizate pentru finanþarea blocurilor de locuinþe, conform Ordonanþei Guvernului
nr. 19/1994Ò.
3. Finanþarea investiþiilor instituþiilor publice se asigurã în

Ñ plãþile dispuse de ordonatorii de credite pentru obiective noi ºi în continuare, cu ajutorul fiºei cuprinse în anexa
nr. 5;
Ñ plãþile efectuate pentru ”Alte cheltuieli de investiþiiÒ se
înscriu în anexa nr. 1b), coloanele 4 ºi 5.
6. Documentele privind admiterea la finanþare, dispunerea de plãþi ºi nota de fundamentare se verificã ºi se
analizeazã de cãtre trezoreria statului, astfel:

cadrul trezoreriilor statului de cãtre serviciul (compartimen-

a) Cererea de admitere la finanþare a investiþiilor (anexa

tul) de control ºi evidenþã cheltuieli, prin salariatul care

nr. 2), prezentatã de ordonatorii de credite, se verificã de

administreazã contul de finanþare bugetarã ºi de disponibil

cãtre salariatul trezoreriei statului cu datele din lista obiec-

al instituþiei respective.

tivelor de investiþii [anexele nr. 1, 1a) ºi 1b)], urmãrindu-se

4. Organele trezoreriei statului vor primi ºi vor verifica

identitatea denumirii obiectivelor, concordanþa surselor de

listele de investiþii prezentate de ordonatorii de credite,

finanþare ºi modul de asigurare a acestora în trezoreria

urmãrind, în mod special, existenþa aprobãrii ordonatorului

statului.

principal de credite, a surselor de finanþare, respectarea

Admiterea la finanþare se consemneazã în spaþiul rezer-

structurii ºi a conþinutului listelor. Potrivit normelor

vat în pag. 2, se semneazã de cãtre persoanele prevãzute,

metodologice, instituþiile publice pot prezenta liste distincte

iar exemplarul 2 se transmite ordonatorului de credite.
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b) Plãþile dispuse pentru obiective noi ºi în continuare
de cãtre ordonatorii de credite, transmise conform anexelor nr. 3 ºi 3a), împreunã cu ordinul de platã, se verificã
cu lista de investiþii în ceea ce priveºte denumirea obiec-
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denumirii ºi a poziþiei din listã, valoarea individualã ºi sursa
de finanþare.
7. Direcþiile de trezorerie judeþene, prin serviciul metodo-

tivului ºi valoarea, încadrarea plãþii în suma totalã, potrivit

logie, vor urmãri aplicarea strictã a acestor norme ºi

evidenþei din dosarul de finanþare. De asemenea, se veri-

acþiona pentru eliminarea abaterilor.

ficã ca suma plãþii sã se

încadreze în creditele bugetare

ºi în disponibilul din conturi, corespunzãtor surselor de
finanþare.
c) Nota de fundamentare (anexa nr. 4) se verificã cu
datele din lista-anexã nr. 1b), asigurându-se respectarea

vor

8. Banca Comercialã Românã Ñ S.A., pentru finanþarea
investiþiilor instituþiilor publice în municipiul Bucureºti, cu
excepþia sectoarelor 1 ºi 3, va aplica normele metodologice
de mai sus, ca ºi trezoreriile statului.

Tarifele aplicate pentru publicaþiile prevãzute de lege a fi inserate în
Monitorul Oficial al României, de la data de 1 iulie 1997, s u n t u r m ã t o a r e l e :
Tarifele pentru anul 1997
1. MONITORUL OFICIAL, PARTEA I
Ð ordine ale miniºtrilor, precizãri, instrucþiuni, criterii, norme metodologice emise
de organe ale administraþiei publice, care nu sunt prevãzute de legea
fundamentalã în art. 78, 99, 107 ºi 145

per paginã manuscris

75.000 lei

Ð pierderi de acte, sigilii, ºtampile, formulare fiscale, schimbãri de nume, citaþii
emise de instanþele judecãtoreºti

per act

16.750 lei

Ð publicarea ordonanþei judecãtoriei privind pierderea, sustragerea sau
distrugerea cecului ca instrument de platã

per act

90.000 lei

Ð acte procedurale ale instanþelor judecãtoreºti a cãror publicare este
prevãzutã de lege

per anunþ

23.500 lei

Ð extras-cerere pentru dobândirea sau renunþarea la cetãþenia românã

per anunþ

225.000 lei

Ð concursuri de ocupare de posturi didactice în învãþãmântul superior

per cuvânt

330 lei

Ð anunþuri privind examenul de capacitate pentru magistraþi, precum
ºi pentru locurile vacante de notari publici

per cuvânt

330 lei

Ð publicarea ordonanþei de clasare a comisiei de cercetare a averilor sau
hotãrârea irevocabilã a instanþei judecãtoreºti prin care se constatã cã
provenienþa bunurilor este justificatã

per act

2. MONITORUL OFICIAL, PARTEA A III-A

90.000 lei

3. MONITORUL OFICIAL , PARTEA A IV-A
Ð publicarea sentinþelor judecãtoreºti privind societãþile comerciale

per anunþ

187.500 lei

Ð publicarea contractelor de societate pentru înfiinþarea societãþilor comerciale
în nume colectiv ºi în comanditã simplã

per paginã manuscris

135.000 lei

Ð bilanþuri ºi conturi de profit ºi pierderi

per anunþ

101.250 lei

Ð publicaþii cu prezentare tabelarã

per rând/coloanã

Ð lista activelor scoase la licitaþie

per poziþie

51.750 lei

Ð lista societãþilor comerciale propuse pentru privatizare

per poziþie

51.750 lei

Ð acte adiþionale pentru agenþi economici

per paginã manuscris

135.000 lei

Ð modificãri de capital al societãþilor comerciale

per paginã manuscris

135.000 lei

Ð publicarea dispozitivului sentinþei definitive de excludere a unui asociat

per paginã manuscris

56.250 lei

Ð alte publicaþii ale agenþilor economici, sub formã de text, a cãror publicare
este prevãzutã de lege (somaþii, convocãri, procese-verbale ale adunãrilor
generale, prospecte de emisiune etc.)

per paginã manuscris

135.000 lei

Ð anunþ pentru licitaþie în vederea acordãrii unei concesiuni aprobate de Guvern

per anunþ

Ð publicarea hotãrârilor de admitere a înregistrãrii partidelor politice, precum
ºi a listei donatorilor ºi donaþiilor pentru partidele politice

per paginã manuscris

135.000 lei

Ð rezultatele alocãrii acþiunilor pe fiecare societate

per paginã manuscris

135.000 lei

per paginã manuscris

90.000 lei

6.750 lei

45.000 lei

4. MONITORUL OFICIAL, PARTEA A V-A
Ð publicarea contractelor colective de muncã încheiate la nivel naþional
ºi de ramurã
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