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704.

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind numirea în funcþia de subprefect al judeþului Vaslui
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi în baza dispoziþiilor art. 106 alin. (3) din Legea administraþiei publice locale nr. 69/1991,
republicatã,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Domnul Emil Alexandru Bãnceanu se numeºte în
funcþia de subprefect al judeþului Vaslui.
PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul funcþiei publice,
Vlad Roºca
Bucureºti, 19 mai 2000.
Nr. 404.

6Ð7
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea cheltuielilor de organizare a celei de-a treia reuniuni
a Comitetului Comun de Cooperare Ñ Centrul Regional SECI pentru combaterea infracþionalitãþii
transfrontaliere, care se va desfãºura la Bucureºti în perioada 25Ñ27 mai 2000
În temeiul art. 107 din Constituþia României ºi al art. 7 din Legea nr. 37/1990 privind organizarea ºi funcþionarea
Guvernului României,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ Se aprobã cheltuielile de organizare a celei
de-a treia reuniuni a Comitetului Comun de Cooperare Ñ
Centrul Regional SECI pentru combaterea infracþionalitãþii
transfrontaliere, care se va desfãºura la Bucureºti în perioada 25Ñ27 mai 2000.
Art. 2. Ñ Cheltuielile aferente acþiunii prevãzute la
art. 1, în sumã totalã de 135.591.000 lei, se asigurã în
proporþie de 50% din bugetul Ministerului de Interne,

cap. 55.01 ”Ordine publicã ºi siguranþã naþionalãÒ, titlul
”Cheltuieli materiale ºi serviciiÒ, ºi, respectiv, de 50% din
bugetul Ministerului Finanþelor Ñ Direcþia Generalã a
Vãmilor, cap. 72.01 ”Alte acþiuniÒ, titlul ”Cheltuieli materiale
ºi serviciiÒ.
Art. 3. Ñ Utilizarea sumelor pentru desfãºurarea acþiunii
prevãzute la art. 1 se face cu respectarea prevederilor
legale.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministru de interne,
Constantin Dudu Ionescu
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 19 mai 2000.
Nr. 405.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind acordarea unor ajutoare de urgenþã
În temeiul art. 5 alin. (1) lit. i) ºi al art. 5 alin. (2) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 118/1999 privind
înfiinþarea ºi utilizarea Fondului naþional de solidaritate, cu modificãrile ulterioare,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Articol unic. Ñ Se aprobã acordarea unor ajutoare de
urgenþã pentru tratament medical în strãinãtate, din bugetul
Fondului naþional de solidaritate, cap. ”Alte acþiuni privind

asistenþa socialã, alocaþii, pensii, ajutoare ºi indemnizaþiiÒ,
persoanelor prevãzute în anexa care face parte integrantã
din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Smaranda Dobrescu
p. Ministru de stat, ministrul sãnãtãþii,
Irinel Popescu,
secretar de stat
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 19 mai 2000.
Nr. 406.
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ANEXÃ
LISTA

cuprinzând beneficiarii unor ajutoare de urgenþã alocate din bugetul
Fondului naþional de solidaritate
Nr.
crt.

Beneficiarul

Adresa

1.

Bodescu Marilena

2.

Gâlmeanu Ionuþ
Mihnea
Pavel Andreea
Georgiana
Popescu Valeriu

Bucureºti, str. Grigore Moisil nr. 4, bl. 6, sc. 3,
et. 2, ap. 99
Bucureºti, Bd Tineretului nr. 25, bl. Z7,
ap. 15, sectorul 4
Bucureºti, str. Nicolae Paulescu nr. 63A

3.
4.
5.
6.
7.

Bucureºti, bd Nicolae Bãlcescu nr. 23 A,
sectorul 1
Potra Ionuþ Cristian Zalãu, str. V. Deleu bl. G10, ap. 8
Prunã Geta
Constanþa, Str. Narciselor nr. 1, bl. A3, sc. A,
ap. 30
Vãcãruº Mihaela
Sibiu, str. Muncel nr. 5/76

Suma
acordatã în valutã*)

30.000 mãrci germane
933.385 franci francezi
170.000 franci francezi
15.000 dolari S.U.A.
15.950.000 forinþi
92.000.000 lire italiene
250.000.000 lire
italiene

*) Sumele se vor acorda în lei prin intermediul direcþiei de sãnãtate publicã competente, la cursul de schimb
valutar al Bãncii Naþionale a României din ziua lucrãtoare precedentã efectuãrii plãþii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind acordarea unui ajutor de urgenþã
În temeiul art. 22 din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Articol unic. Ñ Se aprobã acordarea unui ajutor de urgenþã în sumã
de 20 milioane lei familiei domnului Ghiuler Ion, cu domiciliul în comuna
Poiana Cristei, satul Mahriu, judeþul Vrancea, din fondurile prevãzute cu
aceastã destinaþie în bugetul Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale, pentru
refacerea locuinþei afectate de alunecãrile de teren.
PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Smaranda Dobrescu
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº

Bucureºti, 19 mai 2000.
Nr. 407.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind acordarea unor ajutoare de urgenþã
În temeiul art. 22 din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Articol unic. Ñ Se aprobã acordarea unor ajutoare de urgenþã în
sumã totalã de 37 milioane lei, din fondurile prevãzute cu aceastã destinaþie
în bugetul Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale, familiilor prevãzute în
anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Smaranda Dobrescu
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº

Bucureºti, 19 mai 2000.
Nr. 408.
ANEXÃ
Nr.
crt.

Beneficiarul

1. Bornaz Gheorghe
2. Tencaliuc Petru

Adresa

Suma acordatã
(milioane lei)

comuna Pârscov, satul Lunca Frumoasã,
judeþul Buzãu
comuna Izvoarele Sucevei, judeþul Suceava

7
30
37

TOTAL:

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind acordarea unor ajutoare de urgenþã
În temeiul art. 22 din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Articol unic. Ñ Se aprobã acordarea unor ajutoare de urgenþã în sumã
totalã de 106,5 milioane lei, din fondurile prevãzute cu aceastã destinaþie în
bugetul Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale, unui numãr de 39 de familii
din oraºele Aninoasa, Petroºani ºi Uricani, judeþul Hunedoara, prevãzute în
anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Smaranda Dobrescu
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 19 mai 2000.
Nr. 409.
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ANEXÃ

Nr.
crt.

Beneficiarul

Adresa

Suma acordatã
(milioane lei)

1.

Avãdanei Dicreta

Petroºani, str. Venus nr. 6, ap. 21

5

2.

Bãlan Antonina

Petroºani, str. 1 Decembrie 1918, bl. 65,
sc. 2, ap. 13

3,5

3.

Beldimãnescu Gheorghe

Petroºani, str. Saturn bl. 11, ap. 49

1

4.

Bitu Constantin

Petroºani, Str. Pãcii nr. 14, ap. 15

2

5.

Blejeru Gabriel

Petroºani, Str. Vilelor nr. 2

1

6.

Borbely Nicolae

Petroºani, str. Progresul nr. 2, ap. 7

2,5

7.

Breda Raul

Petroºani, str. Progresul nr. 6, ap. 5

1,5

8.

Brînzan Maria

Petroºani, Str. Aviatorilor bl. 28A, ap. 5

2

9.

Bunu Ioan

Petroºani, Str. Independenþei bl. 8, sc. 1, ap. 13

3,5

10.

Calancea Constantin

Petroºani, Str. Aviatorilor bl. 19B, ap. 39

3

11.

Ciocan Gheorghina

Petroºani, Str. Transilvaniei nr. 23

3

12.

Cornea Valeria

Petroºani, str. Oituz bl. 8, ap. 25

3,5

13.

Coºciug Mihaela

Petroºani, Str. Aviatorilor bl. 20, ap. 26

3,5

14.

Cristea Petru

Petroºani, str. 1 Decembrie 1918 nr. 103

2

15.

David Carol Iosif

Petroºani, Str. Independenþei bl. 14, ap. 36

4

16.

Drãgãnesc Dorel

Petroºani, str. Progresul Nou nr. 5, ap. 5

3

17.

Dumitru Damian

Petroºani, Str. Funicularului nr. 13, ap. 4

3,5

18.

Frunzã Irina

Petroºani, str. Constructorul nr. 1, sc. 2, ap. 1

3,5

19.

Frusina Climanþa

Petroºani, Str. Aviatorilor bl. 19, ap. 12

2

20.

Fulop Gheorghe Iosif

Petroºani, Str. Independenþei bl. 19, ap. 59

4,5

21.

Gabor Gheorghe

Petroºani, Str. Aradului nr. 52, ap. 1

3

22.

Gheorghicã Adrian Iulian Petroºani, str. Venus nr. 8, sc. 2, ap. 27

3,5

23.

Hajdu Ida

Petroºani, Str. Doinei nr. 3, ap. 1

2,5

24.

Hajou Remus

Petroºani, str. Constructorul nr. 1A, ap. 21

1

25.

Heresteºan Petru

Petroºani, Str. Funicularului nr. 30

3,5

26.

Mãriuþ Mihaela

Petroºani, Str. Viitorului bl. 1, sc. 2, ap. 6

2,5

27.

Miron Gheorghe

Petroºani, str. Venus bl. 11, ap. 4

1

28.

Moldovan Maria

Petroºani, Str. Aviatorilor bl. 1, ap. 59

1,5

29.

Molodeþ Ileana

Petroºani, str. Oituz bl. 8, ap. 27

3,5

30.

Munteanu Terezia

Petroºani, str. Micu Klein nr. 36

5

31.

Nistor Gastiþa

Petroºani, str. Venus bl. 7, ap. 2

3

32.

Rãileanu Teodor

Petroºani, str. Venus nr. 4, ap. 24

3,5

33.

Scînteie Gheorghe

Petroºani, str. Saturn bl. 14, ap. 8

3,5

34.

Trifan Sorin Iulian

Petroºani, Str. Aviatorilor bl. 25A, ap. 13

1

35.

Ungureanu Gheorghe

Petroºani, str. Venus bl. 5, ap. 65

3

36.

Varga Carol

Petroºani, Str. Doinei nr. 3, ap. 2

2,5

37.

Costin Maria

Aninoasa, Str. Bujorului bl. A2, ap. 4

1,5

38.

Vas Robert

Aninoasa, Str. Gãrii bl. A, ap. 9

1,5

39.

Barbu Vasile

Uricani, Str. Arinilor bl. 4, ap. 9

2,5

TOTAL:

106,5
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
AGENÞIA NAÞIONALÃ PENTRU DEZVOLTARE REGIONALÃ

ORDIN
privind stabilirea activitãþilor economice conform domeniilor de interes
pentru realizarea de investiþii în zonele defavorizate
Având în vedere:
Ñ prevederile art. 3 din Hotãrârea Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea clasificãrii activitãþilor din economia
naþionalã Ñ CAEN;
Ñ art. 10 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicatã;
Ñ art. 4 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 978/1998 privind organizarea ºi funcþionarea Agenþiei Naþionale
pentru Dezvoltare Regionalã,
preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Dezvoltare Regionalã emite prezentul ordin.
Articol unic. Ñ Se stabilesc activitãþile economice
conform domeniilor de interes pentru realizarea de
investiþii în zonele defavorizate, stabilite prin hotãrârile

Guvernului privind declararea de zone defavorizate,
cuprinse în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.

Preºedintele Agenþiei Naþionale de Dezvoltare Regionalã,
Liviu Marcu
Bucureºti, 24 ianuarie 2000.
Nr. 1.
ANEXÃ
CLASIFICAREA

domeniilor de interes pentru zonele defavorizate conform CAEN
Secþiunea

A
B
C
D
E

Denumirea

AGRICULTURÃ
SILVICULTURA, EXPLOATAREA FORESTIERÃ ªI ECONOMIA VÂNATULUI
PISCICULTURA ªI PESCUITUL
INDUSTRIA EXTRACTIVÃ
INDUSTRIA PRELUCRÃTOARE
Excepþii:

Clasa 1591 Fabricarea bãuturilor alcoolice distilate
Clasa 1592 Fabricarea alcoolului etilic de fermentaþie
F
G
H

ENERGIA ELECTRICÃ ªI TERMICÃ, GAZE ªI APÃ
CONSTRUCÞII
COMERÞ CU RIDICATA ªI CU AMÃNUNTUL, REPARAREA ªI ÎNTREÞINEREA AUTOVEHICULELOR ªI MOTOCICLETELOR ªI A BUNURILOR PERSONALE ªI CASNICE
Excepþii:

Comercializarea produselor care nu sunt realizate prin activitãþile desfãºurate în zona
defavorizatã
I

HOTELURI ªI RESTAURANTE
Excepþii:

Grupa 553 Restaurante
Grupa 554 Cafenele ºi baruri
Grupa 555 Cantine ºi alte unitãþi de preparare a hranei
J

TRANSPORT ªI DEPOZITARE
Excepþii:

Grupa 633 Activitãþi ale agenþiilor de turism
Grupa 634 Activitãþi ale altor agenþii de transport
Activitãþile beneficiazã de facilitãþile prevãzute de Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 24/1998, republicatã, numai dacã se desfãºoarã în cadrul zonei defavorizate.
M

TRANZACÞII IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI ªI ACTIVITÃÞI DE SERVICII PRESTATE ÎN PRINCIPAL
ÎNTREPRINDERILOR
Excepþii:

Diviziunea 71 Închirierea maºinilor ºi echipamentelor fãrã operator ºi a bunurilor personale ºi gospodãreºti
Grupa 741 Activitãþi juridice, contabilitate ºi revizie contabilã, consultaþii referitoare
la impunere; activitãþi de studii de piaþã ºi de sondaj; consultaþii pentru afaceri ºi
management
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Secþiunea

P
R
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Denumirea

SÃNÃTATE ªI ASISTENÞÃ SOCIALÃ
ALTE ACTIVITÃÞI DE SERVICII COLECTIVE, SOCIALE ªI PERSONALE
Excepþii:

Diviziunea 91 Activitãþi asociative diverse
Diviziunea 92 Activitãþi recreative, culturale ºi sportive
Diviziunea 93 Alte activitãþi de servicii
MINISTERUL FINANÞELOR

ORDIN
pentru aprobarea Precizãrilor metodologice privind stingerea unor obligaþii de platã,
potrivit prevederilor art. 65 alin. (1) ºi (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000
Ministrul finanþelor,
în baza prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Finanþelor,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
în conformitate cu prevederile art. 65 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Precizãrile metodologice privind
stingerea unor obligaþii de platã, potrivit prevederilor art. 65
alin. (1) ºi (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2000

nr. 76/2000, cuprinse în anexa care face parte integrantã
din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 19 mai 2000.
Nr. 704.
ANEXÃ

PRECIZÃRI METODOLOGICE
privind stingerea unor obligaþii de platã, potrivit prevederilor art. 65 alin. (1) ºi (2)
din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000
În aplicarea prevederilor art. 65 alin. (1) ºi (2) din
Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, se emit
urmãtoarele precizãri metodologice:
1. Instituþiile publice finanþate de la bugetul de stat vor
stabili, în baza evidenþelor contabile, pe propria rãspundere,
obligaþiile de platã datorate pânã la data de 30 noiembrie1999, neachitate pânã la data stingerii, faþã de furnizorii de energie electricã, gaze naturale, produse petroliere,
produse specifice din producþia celorlalte unitãþi economice,
lucrãri de construcþii ºi reparaþii.
Ministerele ºi limitele maxime în cadrul cãrora se face
stingerea acestor obligaþii sunt prevãzute în anexa nr. 22
la Legea nr. 76/2000.
Procesul-verbal cuprins în anexa nr. 1 la prezentele precizãri metodologice reflectã derularea operaþiunilor de stingere a unor obligaþii de platã datorate pânã la data de
30 noiembrie 1999, neachitate de instituþiile publice
finanþate de la bugetul de stat prin stingere cu obligaþiile
de platã cãtre bugetul de stat ale unor furnizori/prestatori
pânã la data stingerii acestora, potrivit art. 65 alin. (1) din
Legea nr. 76/2000.
2. Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale
împreunã cu instituþiile subordonate vor determina pe propria rãspundere obligaþiile de platã datorate pânã la data
de 30 noiembrie 1999, neachitate pânã la data stingerii,
faþã de furnizorii/prestatorii de energie electricã, termicã,
apã caldã, apã rece, de servicii de canalizare ºi de

salubritate, transport urban, în comun, de cãlãtori, lucrãri
de construcþii ºi reparaþii.
Limitele maxime pe judeþe, în cadrul cãrora se face stingerea obligaþiilor bugetelor locale, sunt prevãzute în anexa
nr. 23 la Legea nr. 76/2000.
Procesul-verbal cuprins în anexa nr. 2 la prezentele precizãri metodologice reflectã derularea operaþiunilor de stingere a unor obligaþii de platã datorate pânã la data de
30 noiembrie 1999 ºi neachitate de instituþiile publice
finanþate de la bugetele locale prin stingere cu obligaþiile de
platã cãtre bugetul de stat ale unor furnizori/prestatori pânã
la data stingerii acestora, potrivit art. 65 alin. (2) din Legea
nr. 76/2000.
3. În vederea stingerii obligaþiilor instituþiilor publice cãtre
unitãþile furnizoare/prestatoare cu obligaþiile acestora cãtre
bugetul de stat, astfel cum se prevede la art. 65 alin. (1)
ºi (2) din Legea nr. 76/2000, se va proceda astfel:
3.1. Ordonatorii de credite ai instituþiilor publice finanþate
de la bugetul de stat sau de la bugetul local înscriu, pe
propria rãspundere, suma reprezentând obligaþiile de platã
datorate pânã la data de 30 noiembrie 1999 ºi neachitate,
în procesul-verbal cuprins în anexa nr. 1 (pct. 1), respectiv
în procesul-verbal cuprins în anexa nr. 2 (pct. 1), pe baza
facturilor sau a altor documente legal întocmite, primite de
la furnizori/prestatori.
Totodatã asigurã obþinerea confirmãrii acestor obligaþii de
cãtre unitatea furnizoare/prestatoare a produselor/serviciilor

8

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 230/25.V.2000

enumerate la art. 65 alin. (1) ºi (2) din Legea nr. 76/2000
ºi de cãtre ordonatorul principal de credite, iar în cazul
instituþiilor publice finanþate de la bugetul local ºi de cãtre
direcþia generalã a finanþelor publice ºi controlului financiar
de stat a judeþului în care îºi are sediul instituþia publicã,
pentru încadrarea în limitele maxime prevãzute în anexa
nr. 23 la Legea nr. 76/2000.
3.2. Ordonatorii de credite ai instituþiilor publice finanþate
de la bugetul de stat sau de la bugetul local transmit procesele-verbale prevãzute în anexele nr. 1 ºi 2 în câte 5
exemplare, respectiv în 7 exemplare, organului fiscal teritorial în a cãrui evidenþã fiscalã sunt înregistrate unitãþile
furnizoare/prestatoare.
Procesele-verbale prevãzute în anexele nr. 1 ºi 2 se
întocmesc în 5 exemplare, în situaþia în care stingerea
obligaþiilor de platã se face numai la nivelul organului fiscal
teritorial, ºi în 7 exemplare, în situaþia în care stingerea
obligaþiilor de platã continuã la organul fiscal teritorial la
care îºi are sediul fiscal agentul economic din care face
parte unitatea furnizoare/prestatoare.
4. Organul fiscal teritorial care conduce evidenþa
obligaþiilor fiscale analizeazã documentele primite ºi procedeazã astfel:
a) verificã întocmirea corectã a proceselor-verbale
prevãzute în anexele nr. 1 ºi 2 ºi înscrie în acestea cuantumul obligaþiilor bugetare ale furnizorilor/prestatorilor, neachitate pânã la data stingerii, pe feluri de impozite ºi
majorãri de întârziere aferente acestora, calculate pânã la
data stingerii. Pe rândul rezervat fiecãrei obligaþii datorate
bugetului de stat suma înscrisã va cuprinde cumulat impozitul datorat ºi majorarea de întârziere aferentã;
b) stinge obligaþiile cãtre bugetul de stat (pe categorii
de impozite, în ordinea prevãzutã de Ordonanþa Guvernului
nr. 11/1996 privind executarea creanþelor bugetare, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 108/1996) ale unitãþilor
furnizoare/prestatoare, în limita datoriilor ordonatorilor de
credite ai instituþiilor publice finanþate de la bugetul de stat
sau de la bugetul local faþã de aceºtia, confirmate de
ordonatorii principali de credite, selectând, dacã este cazul,
impozitele a cãror vechime este mai mare, pentru evitarea
prescrierii dreptului de a cere executarea silitã a acestora,
împreunã cu majorãrile de întârziere aferente acelui fel de
impozit.
Pot fi stinse numai obligaþiile cãtre bugetul de stat
nominalizate în formular, iar în cazul taxei pe valoarea
adãugatã se va excepta taxa pe valoarea adãugatã datoratã în vamã.
Organele fiscale teritoriale pot stinge ºi obligaþiile cãtre
bugetul de stat restante, pentru care s-au aprobat eºalonãri
sau amânãri la platã.
Pentru Compania Naþionalã de Electricitate Ñ S.A.,
Societatea Naþionalã de Gaze Naturale ”RomgazÒ Ñ S.A.,
Societatea Naþionalã a Petrolului ”PetromÒ Ñ S.A.
Bucureºti ºi sucursalele acestora se va urmãri stingerea cu
prioritate a obligaþiilor bugetare provenite din accize, taxa
pe valoarea adãugatã, impozitul pe profit ºi impozitul pe
salarii, în cadrul acestor tipuri de impozite stingerea
efectuându-se tot în ordinea vechimii acestora.
Aceastã operaþiune se înscrie în spaþiul rezervat în procesele-verbale prevãzute în anexele nr. 1 ºi 2 sub
semnãtura persoanelor autorizate;
c) îºi reþine câte un exemplar din procesele-verbale
prevãzute în anexele nr. 1 ºi 2, iar pe celelalte le transmite cãtre:
Ñ unitatea furnizoare/prestatoare;
Ñ instituþia publicã finanþatã de la bugetul de stat sau
de la bugetul local;

Ñ direcþia generalã a finanþelor publice ºi controlului
financiar de stat a judeþului, respectiv a municipiului
Bucureºti, unde îºi are sediul instituþia publicã;
Ñ ordonatorul principal de credite.
În situaþia în care unitatea furnizoare/prestatoare (filialã,
sucursalã fãrã personalitate juridicã) este plãtitoare de
impozite ºi taxe cãtre bugetul de stat, organul fiscal teritorial care conduce evidenþa obligaþiilor fiscale ale acesteia
va proceda potrivit celor menþionate mai sus, dupã care îºi
reþine câte un exemplar din procesele-verbale prevãzute în
anexele nr. 1 ºi 2, iar pe celelalte 6 exemplare le transmite
organului fiscal teritorial la care îºi are sediul fiscal agentul
economic din care face parte unitatea furnizoare/prestatoare.
Organul fiscal teritorial al agentului economic din care
face parte unitatea furnizoare/prestatoare înscrie ºi stinge
obligaþiile de platã cãtre bugetul de stat, potrivit prezentelor
precizãri metodologice, sub semnãtura persoanelor autorizate, dupã care îºi reþine câte un exemplar din proceseleverbale prevãzute în anexele nr. 1 ºi 2, iar pe celelalte le
transmite cãtre:
Ñ unitatea furnizoare/prestatoare (filialã, sucursalã etc.
plãtitoare de impozite ºi taxe la bugetul de stat);
Ñ instituþia publicã finanþatã de la bugetul de stat sau
de la bugetul local care are obligaþii neachitate la data de
30 noiembrie 1999;
Ñ agentul economic din care face parte unitatea furnizoare/prestatoare;
Ñ direcþia generalã a finanþelor publice ºi controlului
financiar de stat a judeþului, respectiv a municipiului
Bucureºti, unde îºi are sediul instituþia publicã;
Ñ ordonatorul principal de credite.
5. Ordonatorii principali de credite ºi, respectiv, direcþiile
generale ale finanþelor publice ºi controlului financiar de
stat teritoriale au obligaþia sã verifice încadrarea sumelor
supuse stingerii în limitele maxime prevãzute în anexa
nr. 22 ºi, respectiv, în anexa nr. 23 la Legea nr. 76/2000.
6. Procesele-verbale prevãzute în anexele nr. 1 ºi 2,
vizate ºi confirmate de organele fiscale, reprezintã documentul justificativ de înregistrare a operaþiunilor respective
în contabilitate.
7. Reflectarea în contabilitate a acestor operaþiuni:
7.1. În contabilitatea agenþilor economici
Agenþii economici care au efectuat operaþiuni de stingere potrivit prevederilor art. 65 alin. (1) ºi (2) din Legea
nr. 76/2000 efectueazã în baza ”Procesului-verbal de stingere a obligaþiilor bugetare în baza Legii nr. 76/2000Ò,
aprobat de organele în drept, înregistrarea:
%
= 411 ”ClienþiÒ
441 ”Impozitul pe profitÒ
4423 ”T.V.A. de platãÒ
444 ”Impozitul pe salariiÒ
446 ”Alte impozite, taxe ºi
vãrsãminte asimilateÒ
448 ”Alte datorii ºi creanþe
cu bugetul statuluiÒ
cu sumele stinse prevãzute la pct. 4.2 ºi 5.2, dupã caz,
din procesul-verbal prevãzut în anexa nr. 1, respectiv, la
pct. 5.2 ºi 6.2, dupã caz, din procesul-verbal prevãzut în
anexa nr. 2.
7.2. În contabilitatea instituþiilor publice finanþate de la
bugetul de stat sau de la bugetul local
În contabilitatea ordonatorilor de credite operaþiunile de
stingere conform prevederilor art. 65 alin. (1) ºi (2) din
Legea nr. 76/2000 se reflectã în creditul contului
703 ”Finanþarea în baza Legii nr. 76/2000Ò.
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În creditul acestui cont se înregistreazã sumele datorate
ºi neachitate diverºilor furnizori de bunuri ºi servicii de
cãtre instituþiile publice finanþate de la bugetul de stat sau
de la bugetul local, dupã caz, care au intrat în acþiunea de
stingere a unor obligaþii bugetare, potrivit Legii nr. 76/2000.
Pe baza ”Procesului-verbal de stingere a obligaþiilor
bugetare în baza Legii nr. 76/2000Ò, aprobat de organele
în drept, primit de la organul fiscal teritorial, se efectueazã
înregistrarea:
234 ”FurnizoriÒ
= 703 ”Finanþarea în baza
Legii nr. 76/2000Ò
analitic:
analitic:
compania sau societatea
capitol, subcapitol,
naþionalã, alte unitãþi
titlu, articol, alineat
economice, dupã caz
cu sumele stinse prevãzute la pct. 4.2 ºi 5.2, dupã caz,
din procesul-verbal prevãzut în anexa nr. 1, respectiv la
pct. 5.2 ºi 6.2, dupã caz, din procesul-verbal prevãzut în
anexa nr. 2.
Instituþiile publice care au efectuat operaþiuni de stingere, potrivt legii, întocmesc ”Contul de execuþie privind

cheltuielile bugetare efectuate prin stingere, potrivit Legii
nr. 76/2000Ò, conform modelului prevãzut în anexa nr. 3 la
prezentele precizãri metodologice, pe baza sumelor evidenþiate în cadrul contului 703 ”Finanþarea în baza Legii
nr. 76/2000Ò.
Contul de execuþie respectiv se prezintã ca anexã distinctã la darea de seamã contabilã pe trimestrul II 2000.
Sumele stinse, potrivit legii, nu se cuprind în ”Contul de
execuþie a bugetului instituþiei publiceÒ (anexa nr. 10) ºi în
”Detalierea cheltuielilorÒ (anexa nr. 14) la bilanþul contabil
pentru instituþii publice.
8. Operaþiunile financiare prevãzute mai sus se vor
termina pânã la data de 12 iunie 2000.
Direcþiile generale ale finanþelor publice ºi controlului
financiar de stat teritoriale, în a cãror razã îºi are sediul
instituþia publicã, prin serviciul buget ºi achiziþii publice, vor
prelua ºi vor prelucra datele cuprinse în procesele-verbale
de stingere a obligaþiilor de platã ale furnizorilor/prestatorilor
cãtre bugetul de stat, comunicate de organele fiscale teritoriale, ºi vor transmite informaþiile respective Ministerului
Finanþelor Ñ Direcþia generalã tehnologia informaþiei pânã
la data de 20 iunie 2000, în conformitate cu instrucþiunile
transmise de aceastã direcþie.
ANEXA Nr. 1
la precizãrile metodologice
Ñ model Ñ

Ministerul ÉÉÉ...................
Instituþia1) ÉÉÉ..................
Sediul ÉÉÉÉ....................
Codul fiscal ÉÉÉ..............
PROCES-VERBAL

nr. ÉÉ/É............. 2000
de stingere a obligaþiilor de platã, potrivit prevederilor art. 65 alin. (1)
din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000,
în relaþia cu2) ÉÉÉ.......................
ÉÉÉ.......................
Codul fiscal
2)
4)

Explicaþii

1.

Suma reprezentând contravaloarea facturilor privind livrarea/
prestarea de3) ...................................................................... la
data de 30 noiembrie 1999 ºi neachitate pânã la data
stingerii obligaþiilor de platã

Nr.
rând

Suma
Ñ lei Ñ

01

................

Rãspundem pentru datele de mai sus.
Ordonator de credite,
L.S.
2.

Conducãtorul compartimentului
financiar-contabil,

Agentul economic2) ..................................................................
Confirmãm exactitatea datelor de la pct. 1.
Director,
L.S.
1)
2)

Conducãtorul compartimentului
financiar-contabil,

Denumirea completã a instituþiei publice finanþate de la bugetul de stat, fãrã iniþiale.
Denumirea completã a agentului economic furnizor/prestator, sediul ºi codul fiscal. În cazul în care este sucursalã
sau filialã fãrã personalitate juridicã, se indicã denumirea persoanei juridice, fãrã iniþiale.
3) Se înscriu, dupã caz: energie electricã, gaze naturale, produse petroliere, produse specifice din producþia celorlalte unitãþi economice, lucrãri de construcþii ºi reparaþii.
4) Se completeazã numai în cazul furnizorilor/prestatorilor, persoane juridice, care au sucursale, filiale.

10

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 230/25.V.2000
Nr.
rând

Suma
Ñ lei Ñ

02

................

a) 010100 Impozit pe profit..............................................................

03

................

b) 020101 Impozit pe salarii ............................................................

04

................

c) 080103 Impozit pe dividende de la societãþile comerciale .......

05

................

d) 130100 Taxa pe valoarea adãugatã...........................................

06

................

e) 140101 Accize ............................................................................

07

................

f) 140102 Impozit la þiþeiul ºi la gazele naturale din producþia
internã ............................................................................................

08

................

g) 170104 Taxa pe activitatea de prospecþiune, explorare ºi
exploatare a resurselor minerale ................................................

09

................

h) 220107 Venituri din concesiuni (redevenþe) ...............................

10

................

4.2. În baza art. 65 alin. (1) din Legea nr. 76/2000, în limita sumelor
datorate de1) ÉÉ...................................., se sting obligaþiile cãtre
bugetul de stat ale2) ........................................................................,
în sumã totalã de:

11

................

a) 010100 Impozit pe profit..............................................................

12

................

b) 020101 Impozit pe salarii ............................................................

13

................

c) 080103 Impozit pe dividende de la societãþile comerciale .......

14

................

d) 130100 Taxa pe valoarea adãugatã...........................................

15

................

e) 140101 Accize ............................................................................

16

................

Explicaþii

3.

Confirmãm pe propria rãspundere datele de la pct. 1 ºi
încadrarea în limita maximã prevãzutã în anexa nr. 22 la
Legea nr. 76/2000

Ordonator principal de credite,
L.S.

4.

Director,

Organul fiscal teritorial ÉÉ............................................................

4.1. Datoriile cãtre bugetul de stat ale2) É.....................................É
..................................................în sumã totalã de:
din care:

din care:
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Nr.
rând

Suma
Ñ lei Ñ

f) 140102 Impozit la þiþeiul ºi la gazele naturale din producþia
internã ............................................................................................

17

................

g) 170104 Taxa pe activitatea de prospecþiune, explorare ºi
exploatare a resurselor minerale ................................................

18

................

h) 220107 Venituri din concesiuni (redevenþe) ...............................

19

................

4.3. Obligaþii ale instituþiei publice finanþate de la bugetul de stat,
rãmase nestinse la nivelul organelor financiare teritoriale ºi
transmise pentru a fi stinse de cãtre organele fiscale teritoriale
în evidenþa cãrora se aflã înregistratã persoana juridicã
(pct. 1Ñpct. 4.2) .........................................................................

20

................

21

................

a) 010100 Impozit pe profit..............................................................

22

................

b) 020101 Impozit pe salarii ............................................................

23

................

c) 080103 Impozit pe dividende de la societãþile comerciale .......

24

................

d) 130100 Taxa pe valoarea adãugatã...........................................

25

................

e) 140101 Accize ............................................................................

26

................

f) 140102 Impozit la þiþeiul ºi la gazele naturale din producþia
internã ............................................................................................

27

................

g) 170104 Taxa pe activitatea de prospecþiune, explorare ºi
exploatare a resurselor minerale ................................................

28

................

h) 220107 Venituri din concesiuni (redevenþe) ...............................

29

................

30

................

31

................

Explicaþii

Director,
L.S.

5.

ªef serviciu,

Organul fiscal teritorial în raza cãruia furnizorul/prestatorul, ca
persoanã juridicã, îºi are sediul fiscal4) ........................................
...........................................................................................................

5.1. Obligaþii datorate bugetului de stat de4) ......................................
în sumã totalã de:
din care:

5.2. În baza art. 65 alin. (1) din Legea nr. 76/2000, în limita sumelor
datorate de1) ÉÉ.............................................................., se sting
obligaþiile cãtre bugetul de stat ale4) .............................................,
în sumã totalã de:
din care:
a) 010100 Impozit pe profit..............................................................
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Nr.
rând

Suma
Ñ lei Ñ

b) 020101 Impozit pe salarii ............................................................

32

................

c) 080103 Impozit pe dividende de la societãþile comerciale .......

33

................

d) 130100 Taxa pe valoarea adãugatã...........................................

34

................

e) 140101 Accize ............................................................................

35

................

f) 140102 Impozit la þiþeiul ºi la gazele naturale din producþia
internã ............................................................................................

36

................

g) 170104 Taxa pe activitatea de prospecþiune, explorare ºi
exploatare a resurselor minerale ................................................

37

................

h) 220107 Venituri din concesiuni (redevenþe) ...............................

38

................

Explicaþii

Director,
L.S.

ªef serviciu,

ANEXA Nr. 2
la precizãrile metodologice
Ñ model Ñ

Consiliul judeþean/local ........
Judeþul ..................................
Instituþia1) .............................
Sediul ÉÉÉÉ....................
Codul fiscal ÉÉÉ..............
PROCES-VERBAL

nr. ÉÉ/É................ 2000
de stingere a obligaþiilor de platã, potrivit prevederilor art. 65 alin. (2)
din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000,
în relaþia cu2) ÉÉÉ.......................
ÉÉÉ.......................
Codul fiscal
2)
4)

Explicaþii

1.

Suma reprezentând contravaloarea facturilor privind livrarea/
prestarea de3) ...................................................................... la
data de 30 noiembrie 1999 ºi neachitate pânã la data
stingerii obligaþiilor de platã

Nr.
rând

Suma
ÑleiÑ

01

................

Rãspundem pentru datele de mai sus.
Ordonator de credite,
L.S.
2.

Conducãtorul compartimentului
financiar-contabil,

Agentul economic2) ..................................................................
Confirmãm exactitatea datelor de la pct. 1.
Director,
L.S.
1)
2)

Conducãtorul compartimentului
financiar-contabil,

Denumirea completã a instituþiei publice finanþate de la bugetul local, fãrã iniþiale.
Denumirea completã a agentului economic furnizor/prestator, sediul ºi codul fiscal. În cazul în care este sucursalã
sau filialã fãrã personalitate juridicã, se indicã denumirea persoanei juridice, fãrã iniþiale.
3) Se înscriu, dupã caz: energie electricã, energie termicã, apã caldã, apã rece, servicii de canalizare ºi salubritate,
transport urban, în comun, de cãlãtori, lucrãri de construcþii ºi reparaþii.
4) Se completeazã numai în cazul furnizorilor/prestatorilor, persoane juridice, care au sucursale, filiale.
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Nr.
rând

Suma
Ñ lei Ñ

02

................

a) 010100 Impozit pe profit..............................................................

03

................

b) 020101 Impozit pe salarii ............................................................

04

................

c) 080103 Impozit pe dividende de la societãþile comerciale .......

05

................

d) 130100 Taxa pe valoarea adãugatã...........................................

06

................

e) 140101 Accize ............................................................................

07

................

f) 140102 Impozit la þiþeiul ºi la gazele naturale din producþia
internã ............................................................................................

08

................

g) 170104 Taxa pe activitatea de prospecþiune, explorare ºi
exploatare a resurselor minerale ................................................

09

................

h) 220107 Venituri din concesiuni (redevenþe) ...............................

10

................

5.2. În baza art. 65 alin. (2) din Legea nr. 76/2000, în limita sumelor
datorate de1) ....................................................................., se sting
obligaþiile cãtre bugetul de stat ale2) ...........................................,
în sumã totalã de:

11

................

a) 010100 Impozit pe profit..............................................................

12

................

b) 020101 Impozit pe salarii ............................................................

13

................

c) 080103 Impozit pe dividende de la societãþile comerciale .......

14

................

d) 130100 Taxa pe valoarea adãugatã...........................................

15

................

e) 140101 Accize ............................................................................

16

................

Explicaþii

3.

Confirmãm pe propria rãspundere datele de mai sus.
Ordonator principal de credite,
L.S.

4.

Direcþia generalã a finanþelor publice ºi
controlului financiar de stat
Confirmãm încadrarea în limita maximã prevãzutã în anexa nr. 23
din Legea nr. 76/2000.
Director general,
L.S.

5.

Conducãtorul compartimentului
financiar-contabil,

ªef serviciu,

Organul fiscal teritorial ....................................................................

5.1. Datoriile cãtre bugetul de stat ale2) É.....................................É.
.................................................., în sumã totalã de:
din care:

din care:
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Nr.
rând

Suma
Ñ lei Ñ

f) 140102 Impozit la þiþeiul ºi la gazele naturale din producþia
internã ............................................................................................

17

................

g) 170104 Taxa pe activitatea de prospecþiune, explorare ºi
exploatare a resurselor minerale ................................................

18

................

h) 220107 Venituri din concesiuni (redevenþe) ...............................

19

................

5.3. Obligaþii ale instituþiei publice finanþate de la bugetul judeþean/local,
rãmase nestinse la nivelul organelor financiare teritoriale ºi
transmise pentru a fi stinse de cãtre organele fiscale teritoriale
în evidenþa cãrora se aflã înregistratã persoana juridicã
(pct. 1Ñpct. 5.2) .........................................................................

20

................

21

................

a) 010100 Impozit pe profit..............................................................

22

................

b) 020101 Impozit pe salarii ............................................................

23

................

c) 080103 Impozit pe dividende de la societãþile comerciale .......

24

................

d) 130100 Taxa pe valoarea adãugatã...........................................

25

................

e) 140101 Accize ............................................................................

26

................

f) 140102 Impozit la þiþeiul ºi la gazele naturale din producþia
internã ...........................................................................................

27

................

g) 170104 Taxa pe activitatea de prospecþiune, explorare ºi
exploatare a resurselor minerale ................................................

28

................

h) 220107 Venituri din concesiuni (redevenþe) ...............................

29

................

6.2. În baza art. 65 alin. (2) din Legea nr. 76/2000, în limita sumelor
datorate de1) ÉÉ............................................................., se sting
obligaþiile cãtre bugetul de stat ale4) ...........................................,
în sumã totalã de:

30

................

a) 010100 Impozit pe profit..............................................................

31

................

b) 020101 Impozit pe salarii ............................................................

32

................

c) 080103 Impozit pe dividende de la societãþile comerciale .......

33

................

d) 130100 Taxa pe valoarea adãugatã...........................................

34

................

Explicaþii

Director,
L.S.
6.

ªef serviciu,

Organul fiscal teritorial în raza cãruia furnizorul/prestatorul, ca
persoanã juridicã, îºi are sediul fiscal4) ....................................
.......................................................................................................

6.1. Obligaþii datorate bugetului de stat de4) ...................................,
în sumã totalã de:
din care:

din care:
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Nr.
rând

Suma
Ñ lei Ñ

e) 140101 Accize ............................................................................

35

................

f) 140102 Impozit la þiþeiul ºi la gazele naturale din producþia
internã ............................................................................................

36

................

g) 170104 Taxa pe activitatea de prospecþiune, explorare ºi
exploatare a resurselor minerale ................................................

37

................

h) 220107 Venituri din concesiuni (redevenþe) ...............................

38

................

Explicaþii

Director,
L.S.

ªef serviciu,

ANEXA Nr. 3
la precizãrile metodologice
ÑmodelÑ

MINISTERUL (Instituþia) .....................................
Consiliul Judeþean (Instituþia) .............................
Consiliul local (Instituþia) ....................................

CONT DE EXECUÞIE

privind cheltuielile bugetare efectuate prin stingere, potrivit Legii nr. 76/2000
Ñ mii lei Ñ
Denumirea
indicatorilor*)

Autoritãþi publice
Cheltuieli materiale ºi servicii
Cheltuieli de capital
Etc.

Codul*)
Capitolul

Limitele maxime
de stingere

Titlul

Cheltuieli

51.01
20
70

*) Se înscriu denumirea ºi simbolul capitolelor ºi titlurilor de cheltuieli.

Ordonator de credite,
L.S.

Conducãtorul compartimentului
financiar-contabil,
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RECTIFICÃRI

1. În Statutul Societãþii Naþionale de Depozitare Subteranã a Gazelor Naturale ”DepogazÒ Ñ S.A., cuprins în
anexa nr. 5 la Hotãrârea Guvernului nr. 334/2000 privind reorganizarea Societãþii Naþionale de Gaze Naturale
”RomgazÒ Ñ S.A., publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 4 mai 2000, se face urmãtoarea
rectificare:
Ñ La alin. 1 al art. 7, în loc de: ...se constituie prin preluarea capitalului social al Filialei de distribuþie a gazelor naturale Societatea Comercialã ”Distrigaz SudÒ Ñ S.A. din cadrul Societãþii Naþionale a Gazelor Naturale ”RomgazÒ Ñ S.A. ... se va
citi: ...se constituie prin preluarea capitalului social al Filialei de exploatare, producþie ºi înmagazinare subteranã a gazelor naturale Societatea Comercialã ”Exprogaz PloieºtiÒ Ñ S.A. din cadrul Societãþii Naþionale a Gazelor Naturale ”RomgazÒ Ñ S.A. ...
«
2. În Ordinul preºedintelui Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale privind concursul de ofertã publicã pentru
licenþã de concesiune pentru exploatare nr. 141/1998, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din
10 noiembrie 1998, se fac urmãtoarele rectificãri:
Ñ denumirile rubricilor tabelului ºi nr. crt. 22 ºi 23, în loc de:
Nr.
crt.

Denumirea zãcãmântului

Localizarea zãcãmântului

Resursã mineralã

.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
22. ORAªUL NOU Ñ SECTORUL MEDIEª VII (SUD)
Judeþul Satu Mare
Perlit
23. MÃGURENI II (Dealul Mãgurenilor)
Judeþul Maramureº
Dolomitã
.................................................................................................................................................................................................
se vor citi:
Nr.
crt.

Denumirea perimetrului

Localizarea perimetrului

Resursa mineralã

.................................................................................................................................................................................................
22. MEDIEª VII SUD 2
Judeþul Satu Mare
Perlit
23. MÃGURENI III
Judeþul Maramureº
Dolomitã
.................................................................................................................................................................................................
«
3. În preambulul Ordinului preºedintelui Agenþiei Naþionale pentru Comunicaþii ºi Informaticã nr. 398/1999 privind
aprobarea Procedurii de tarifare ºi a listei cuprinzând tarifele practicate de Regia Autonomã ”Inspectoratul General al
ComunicaþiilorÒ, în exercitarea atribuþiilor ce îi revin conform legislaþiei în vigoare, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 108 din 10 martie 2000, în loc de: în baza art. 24 alin. (1) ºi (5) din Legea telecomunicaþiilor nr. 74/1996, se va
citi: în baza art. 14 alin. (2) ºi art. 30 alin. (2) din Legea telecomunicaþiilor nr. 74/1996.
«
În Decizia directorului general al Direcþiei Generale a Vãmilor nr. 636/2000, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 216 din 17 mai 2000, se face urmãtoarea rectificare:
Ñ La pct. 2 al articolului unic, în loc de: 2. Articolul 16 va avea urmãtorul cuprins: se va citi: 2. La articolul 16, dupã
alineatul 1 se introduce alineatul 2 cu urmãtorul cuprins:
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