
  

 

 

 

 

ORDONANŢĂ 

cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015  

 

 

În temeiul art.108 din Constituţia României, republicată, al art.1 pct. I. poz.1 din 

Legea nr.182/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, 

 

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă. 

 

 

 

CAPITOLUL I 

Dispoziţii generale 

 

 

Art.1. – Bugetul de stat pe anul 2015, aprobat prin Legea bugetului de stat pe 

anul 2015, nr.186/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.960 şi 

nr.960 bis din 30 decembrie 2014, se modifică şi se completează potrivit prevederilor 

prezentei ordonanţe. 

Art.2. – (1) Influenţele asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2015, detaliate 

pe capitole şi subcapitole, sunt prevăzute în anexa nr.1. 

(2) Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2015, pe titluri de 

cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite, este prevăzută în anexa nr.2. 

(3) Bugetul de stat pe anul 2015 se majorează la venituri cu suma de 287,1 

milioane lei, la cheltuieli se majorează cu suma de 1.121,7 milioane lei, iar deficitul se 

majorează cu suma de 834,6 milioane lei. 
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CAPITOLUL II 

Dispoziţii referitoare la bugetul de stat 

 

Art.3. – Se autorizează Administrația Prezidențială, în anexa nr.3/01/15 „Sinteza 

bugetelor centralizate ale instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii pe anii 2015-

2018”, să efectueze următoarele modificări: 

a) la venituri, să suplimenteze cu suma de 300 mii lei la capitolul 43.10 „Subvenții 

de la alte administrații”, subcapitolul 43.10.09 „Subvenții pentru instituții publice”; 

b) la cheltuieli, la capitolul 67.10 „Cultură, recreere şi religie”, să introducă titlul 59 

„Alte cheltuieli” cu suma de 300 mii lei și, respectiv, să redistribuie suma de 25 mii lei de 

la titlul 20 „Bunuri și servicii” la titlul 10 „Cheltuieli de personal”. 

 

Art.4. – Se autorizează Administrația Prezidențială, în anexa nr.3/01/29 „Fişa 

obiectivului/ proiectului/ categoriei de investiţii” , la capitolul 51.01 „Autorități publice și 

acțiuni externe”, titlul 71 „Active nefinanciare”, alineatul 71.01.30 „Alte active fixe”, să 

introducă fișa cod obiectiv 5 „Alte cheltuieli asimilate investițiilor”, cu credite de 

angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 1.754 mii lei. 

 

Art.5. – Se autorizează Secretariatul General al Guvernului să diminueze 

veniturile proprii, în anexa nr.3/13/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de 

cheltuieli, articole și alineate pe anii 2015-2018 (sumele alocate pentru activități finanțate 

integral din venituri proprii)”, la capitolul 33.10 „Venituri din prestări servicii și alte 

activități”, subcapitolul 33.10.16 „Venituri din valorificarea produselor obținute din 

activitatea proprie sau anexa”, cu suma de 181 mii lei. 

 

Art.6. – În anexa nr.3/13/02a - „DESTINAȚIA SUMELOR prevăzute în bugetul 

Secretariatului General al Guvernului la capitolul 67.01 „Cultură, recreere și religie”, titlul 

„Alte cheltuieli” a căror utilizare se aprobă prin hotărâre a Guvernului pe anul 2015" la 

bugetul Secretariatului General al Guvernului, textul de la litera a) ultima liniuță, respectiv, 

„- cheltuielilor privind cofinanțarea programelor realizate din fonduri europene și 

internaționale necesare desfășurării activității organizațiilor” se înlocuiește cu textul „- 

cheltuielilor privind participarea la programe realizate din fonduri europene și 

internaționale, cu impact asupra cetățenilor aparținând minorităților naționale precum și 

cofinanțarea acestora”. 
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Art.7. – (1) Se autorizează Ministerul Afacerilor Externe, în anexa nr.3/14/29 „Fișa 

obiectivului/ proiectului/ categoriei de investiții”, la capitolul 67.01 „Cultură, recreere și 

religie”, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice”, alineatul 51.01.01 

„Transferuri către instituții publice”, la fișa cod obiectiv 2 „Dotări independente”, să 

diminueze creditele de angajament, respectiv creditele bugetare, cu suma de 25 mii lei, la 

capitolul 51 „Autorități publice și acțiuni externe”, titlul 51 „Transferuri între unități ale 

administrației publice”, alineatul 51.01.01 „Transferuri către instituții publice” să majoreze 

creditele de angajament, respectiv creditele bugetare, cu suma de 20 mii lei și la capitolul 

51 „Autorități publice și acțiuni externe”, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației 

publice”, alineatul 51.01.01 „Transferuri către instituții publice”, fișa cod obiectiv 5 „Alte 

cheltuieli asimilate investițiilor”, să suplimenteze creditele de angajament, respectiv 

creditele bugetare, cu suma de 13 mii lei, cu încadrarea în bugetul aprobat.  

(2) Se autorizează Ministerul Afacerilor Externe, în anexa nr.3/14/29 „Fișa 

obiectivului/ proiectului/ categoriei de investiții”, la capitolul 51 „Autorități publice și acțiuni 

externe”, titlul 71 „Active nefinanciare”, alineatul 71.01.01 „Construcții”, să majoreze 

creditele de angajament cu suma de 550 mii lei la fișa cod obiectiv 3 „Cheltuieli pentru 

elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate si alte studii”.  

 

Art.8. – (1) Din sumele aprobate în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice pe anul 2015 la capitolul 80.01 „Acțiuni generale, economice, 

comerciale și de muncă”, titlul 55 „Alte transferuri”, suma de 2.887 mii lei se virează 

Ministerului Finanțelor Publice, în conformitate cu prevederile art.5, alin.(3˄2) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor 

nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a 

fondurilor de cofinanțare aferente acestora, aprobată prin Legea nr.22/2000, cu 

modificările și completările ulterioare, în vederea acoperirii sumelor utilizate de către 

Ministerul Finanțelor Publice ca urmare a plății notei de debit a Comisiei Europene 

nr.3241409039 din data de 28.07.2014 și notei de debit nr.3241504689 din data de 

08.05.2015. 

(2) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice virează suma de 

2.887 mii lei în contul RO40TREZ99954010300XXXXX „Disponibil de la bugetul de stat 

reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul indisponibilității temporare aferente 

instrumentelor structurale”, deschis la Trezoreria Operativă Centrală, în termen de 15 zile 

lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentului act normativ. 
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(3) Suma 2.887 mii lei, virată de către Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice, se utilizează pentru continuarea finanțării proiectelor în cazul 

indisponibilității temporare a fondurilor din instrumente structurale și de coeziune. 

 

Art.9. – Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 

în anexa nr.3/15/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, 

articole şi alineate pe anii 2015-2018 (sumele alocate pentru activităţi finanţate integral 

din venituri proprii)”, să majoreze veniturile proprii cu suma de 18.988 mii lei la capitolul 

36.10 „Diverse venituri”, subcapitolul 36.10.50 „Alte venituri”. 

 

Art.10. –Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, 

în anexa nr. 3/15/23 „Fişa Proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor 

aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor 

facilităţi şi instrumente postaderare”, să suplimenteze creditele de angajament cu suma 

de 25.803 mii lei la proiectul 1204 „Programul Operațional Regional 6.1" la capitolul 80.01 

”Acțiuni generale, economice, comerciale și de muncă”, titlul 56 „Proiecte cu finanțare din 

fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, articolul 56.20 ” Asistenţă tehnică în 

cadrul programelor operaţionale, altele decât Programul Operaţional Asistenţă Tehnică”, 

din care suma de 9.999 mii lei la alineatul 56.20.01 „Finanţare naţională", suma de 15.703 

mii lei la alineatul 56.20.02 „Finanţare externă nerambursabilă” şi suma de 101 mii lei la 

alineatul 56.20.03 „Cheltuieli neeligibile”; 

 

Art.11. – Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 

să introducă, în anexa nr.3/15/27 „Fișa programului”, Programul bugetar „Programul 

Național de Cadastru și Carte Funciară”, cu credite de angajament și credite bugetare pe 

anul 2015, în sumă de 332.037 mii lei, la capitolul 51.10 „Autorități publice și acțiuni 

externe”, din care 55.613 mii lei la titlul 10 „Cheltuieli de personal”, 262.812 mii lei la titlul 

20 „Bunuri și servicii” și 13.612 mii lei titlul 71 „Active nefinanciare”. 

 

Art.12. – Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, 

în anexa nr.3/15/29 „Fişa obiectivului/ proiectului/ categoriei de investiţii”, la capitolul 51 

„Autorități publice și acțiuni externe”, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației 

publice”, alineatul 51.01.01 „Transferuri către instituții publice”, să introducă obiectivul de 

investiții nou „Extindere Sediu Administrativ al OCPI Gorj” cu credite de angajament, 
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respectiv credite bugetare, în sumă de 2.000 mii lei, finanțarea fiind asigurată în cadrul 

bugetului aprobat. 

 

Art.13. –(1) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, în anexa nr.3/16/13 

„Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 

2015-2018 (sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)”, la 

partea de venituri, să diminueze capitolul 36.10 „Diverse venituri”, subcapitol 36.10.50 

„Alte venituri”, cu suma de 370 mii lei. 

(2) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice în anexa nr.3/16/15 „Sinteza 

bugetelor centralizate ale instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii pe anii 2015-

2018”, la capitolul 51.10 „Autorități publice și acțiuni externe”, să efectueze, cu încadrare 

în totalul creditelor bugetare și de angajament aprobate pe anul 2015, următoarele 

modificări: să dimunueze titlul 55 „Alte transferuri” cu suma de 46 mii lei și să majoreze 

titlul10 „Cheltuieli de personal” cu suma de 46 mii lei. 

 

Art.14. – (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, în anexa nr.3/16/21 

„Fişa Proiectului cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alţi 

donatori şi din alte facilităţi postaderare”, la sursa 08 „Fonduri externe nerambursabile", să 

introducă următoarele modificări: 

 a) să suplimenteze creditele de angajament cu suma de 6 mii lei la proiectul 2758 

„Îmbunătăţirea cooperării transfrontaliere între Republica Moldova şi România privind 

produsele petroliere şi alimentare”, titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe 

nerambursabile (FEN) postaderare”; 

 b) să diminueze creditele de angajament cu suma de 258 mii lei la proiectul 5573 

„Îmbunătăţirea integrităţii în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prin 

cooperare instituţională şi creşterea capacităţii", titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri 

externe nerambursabile (FEN) postaderare”; 

 c) să modifice denumirea proiectului 5573 din „Îmbunătăţirea integrităţii în cadrul 

Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prin cooperare instituţională şi creşterea 

capacităţii” în „Creșterea integrităţii în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 

prin cooperare instituţională şi dezvoltarea capacităţii”. 

 

Art.15. – (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, în anexa 

nr.3/16/23 „Fişa Proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente 
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Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi 

instrumente postaderare”, următoarele modificări: 

a) să suplimenteze creditele de angajament, la proiectul 1215 „Dezvoltarea unui 

parteneriat viabil între ANAF şi beneficiarii direcţi ai serviciilor furnizate de aceasta - 

premisă a eficientizării sistemului de colectare a veniturilor publice" cu suma de 362 mii lei 

la alineatul 56.02.01 „Finanţare naţională", cu suma de 2.055 mii lei la alineatul 56.02.02 

„Finanţare externă nerambursabilă” şi cu suma de 586 mii lei la alineatul 56.02.03 

„Cheltuieli neeligibile”; 

b) să suplimenteze creditele de angajament, la proiectul 2755 „O comunicare mai 

bună - soluţia problematicii fiscale”, cu suma de 2 mii lei la alineatul 56.02.01 „Finanţare 

naţională", cu suma de 20 mii lei la alineatul 56.02.02 „Finanţare externă nerambursabilă" 

şi cu suma de 5 mii lei la alineatul 56.02.03 „Cheltuieli neeligibile"; 

c) să suplimenteze creditele de angajament la proiectul 2762 „Îmbunătăţirea 

proceselor de activitate ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală” cu suma de 26 mii 

lei, la alineatul 56.02.01 „Finanţare naţională" cu suma de 148 mii lei la alineatul 56.02.02 

„Finanţare externă nerambursabilă" şi cu suma de 42 mii lei la alineatul 56.02.03 

„Cheltuieli neeligibile”; 

d) să suplimenteze creditele de angajament la proiectul 1237 „Creșterea 

responsabilizării administrației publice prin modernizarea sistemului informatic pentru 

raportarea situațiilor financiare ale instituțiilor publice” cu suma de 1 mie lei la alineatul 

56.02.01 „Finanţare naţională", cu suma de 3 mii lei la alineatul 56.02.02 „Finanţare 

externă nerambursabilă" şi cu suma de 1 mie lei la alineatul 56.02.03 „Cheltuieli 

neeligibile"; 

e) să suplimenteze creditele de angajament la proiectul 2322 „Formare orizontală 

în domeniul gestionării programelor/proiectelor D.M.I. 1.3-A.C.P” cu suma de 55 mii lei, la 

alineatul 56.19.01 „Finanţare naţională” cu suma de 223 mii lei, la alineatul 56.19.02 

„Finanţare externă nerambursabilă” şi cu suma de 27 mii lei la alineatul 56.19.03 

„Cheltuieli neeligibile"; 

f) să suplimenteze creditele de angajament, la proiectul 84 „Funcționarea 

Autorității de Certificare și Plată D.M.I. 1.4-A.C.P.”, cu suma de 173 mii lei la alineatul 

56.19.01 „Finanţare naţională", cu suma de 703 mii lei la alineatul 56.19.02 „Finanţare 

externă nerambursabilă" şi cu suma de 406 mii lei la alineatul 56.19.03 „Cheltuieli 

neeligibile"; 
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g) să suplimenteze creditele de angajament, la proiectul 7435 „Îmbunătățirea 

managementului investițiilor publice", cu suma de 5 mii lei la alineatul 56.19.01 „Finanţare 

naţională” şi cu suma de 68 mii lei la alineatul 56.19.03 „Cheltuieli neeligibile”; 

h) să suplimenteze creditele de angajament la proiectul 7421 „Dezvoltarea 

capacității ACP în vederea implementării recomandărilor CE cu privire la POS DRU" cu 

suma de 13 mii lei la alineatul 56.19.01 „Finanţare naţională" şi cu suma de 40 mii lei la 

alineatul 56.19.02 „Finanţare externă nerambursabilă"; 

i) să suplimenteze creditele de angajament la proiectul 8251 „Sprijin pentru 

finanţarea parţială a cheltuielilor de personal efectuate de Ministerul Finanţelor Publice, în 

perioada 2012-2015, pentru personalul implicat în gestionarea instrumentelor structurale", 

cu suma de 15 mii lei la alineatul 56.19.01 „Finanţare naţională", cu suma de 63 mii lei la 

alineatul 56.19.02 „Finanţare externă nerambursabilă" şi cu suma de 2 mii lei la alineatul 

56.19.03 „Cheltuieli neeligibile"; 

j) pentru punerea în aplicare a prevederilor de la lit. e) și f), Ministerul Finanţelor 

Publice poate să modifice creditele de angajament și creditele bugetare aferente anilor 

anteriori, precum și valoarea totală a proiectului 2322 „Formare orizontală în domeniul 

gestionării programelor/proiectelor D.M.I. 1.3"; 

k) să modifice denumirea proiectului 84 din „Funcționarea Autorității de Certificare 

și Plată D.M.I. 1.4-ACP " în „Dezvoltarea capacității Autorității de Certificare și Plată în 

vederea gestionării eficiente a instrumentelor structurale și de coeziune"; 

l) să modifice denumirea proiectului 2322 din „Formare orizontală în domeniul 

gestionării programelor/proiectelor D.M.I. 1.3" în „Formare continuă a personalului 

Autorității de Certificare și Plată în vederea gestionării eficiente a fondurilor structurale și 

de coeziune"; 

m) să modifice denumirea proiectului 5720 din „Asigurarea unui management al 

documentelor în cadrul ANAF în condiții de eficiență" în „Crearea cadrului pentru 

implementarea unui sistem electronic eficient de management al documentelor (EDMS) 

din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală".  

(2) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă în anexa nr.3/16/23 

„Fişa Proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de 

Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente 

postaderare” un proiect nou, respectiv „Dezvoltarea capacităţii de administrare a datoriei 

publice guvernamentale prin utilizarea instrumentelor financiare derivate”, la titlul 56 

„Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, articolul 

56.02 „Programe din Fondul Social European", cu credite de angajament în sumă totală 
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de 3.253 mii lei, din care: 525 mii lei la alineatul 56.02.01 „Finanţare naţională”, 2.099 mii 

lei la alineatul 56.02.02 „Finanţare externă nerambursabilă" şi 629 mii lei la alineatul 

56.02.03 „Cheltuieli neeligibile”. 

 

Art.16. – Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice în anexa nr.3/16/24 

„Transferurile de fonduri din bugetul de stat necesare susținerii derulării proiectelor 

finanțate de FEN postaderare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., 

Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare”, titlul 

56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”; să 

suplimenteze creditele de angajament cu suma totală de 7.606 mii lei, din care: 501 mii lei 

la articolul 56.23 „Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanţare 

din FEN”, 6.499 mii lei la articolul 56.35 „Transferuri reprezentând cofinanţarea publică în 

cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiari instituţii publice” și 606 

mii lei la articolul 56.37 „Transferuri reprezentând cofinanţarea publică în cadrul 

mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii alții decât instituții publice”. 

 

Art.17. – (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, în anexa nr.3/16/25 

„Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente 

Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe 

nerambursabile postaderare, precum și a altor facilităţi şi instrumente postaderare”, să 

suplimenteze pe anul 2015 creditele de angajament cu suma de 35.612 mii lei și creditele 

bugetare cu suma de 52.162 mii lei, în cadrul Politicii 08 la Programul Operațional 55 

„Programul pentru cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice 

și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse”. 

(2) Defalcarea sumelor prevăzute la alin. (1) pe „Finanțare din FEN postaderare” 

și „Contribuție publică națională totală” se realizează în termen de 15 zile de la intrarea în 

vigoare a prezentei ordonanțe și se comunică Ministerului Finanţelor Publice. 

 

Art.18. – Se autorizează Ministerul Justiţiei să introducă în bugetul aprobat pe 

anul 2015, la capitolul 68.01 „Asigurări şi asistenţă socială”, subcapitolul 68.01.08 

„Ajutoare la trecerea în rezervă, retragere sau pensionare”, cu suma de 145 mii lei. 

 

Art.19. – Se autorizează Ministerul Justiției să efectueze în anexa nr.3/17/13 

„Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 
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2015-2018 (sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)” 

următoarele modificări: 

a) să suplimenteze la capitolul 30.10 „Venituri din proprietate”, subcapitolul 

30.10.05 „Venituri din concesiuni şi închirieri”, cu suma de 200 mii lei; 

b) să diminueze la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi” 

cu suma de 530 mii lei, din care: la subcapitolul 33.10.05 „Taxe şi alte venituri din 

învăţământ” cu suma de 230 mii lei şi la subcapitolul 33.10.06 „Venituri din expertiza 

tehnică judiciară și extrajudiciară", cu suma de 300 mii lei; 

c) să suplimenteze la capitolul 16.10 „Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea 

utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități”, subcapitolul 16.10.03 „Taxe și tarife 

pentru utilizarea de licență și autorizații de funcționare”, cu suma de 300 mii lei. 

 

Art.20. – Se autorizează Ministerul Justiției să introducă în anexa nr.3/17/21 „Fişa 

Proiectului cu finanțare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alți donatori și 

din alte facilități postaderare”  următoarele modificări: 

a) să suplimenteze creditele de angajament la proiectul 5374 „Îmbunătățirea 

sistemului de management al cauzelor ECRIS” cu suma de 8.155 mii lei; 

b) să suplimenteze creditele de angajament la proiectul 6294 „Înfiinţarea unui 

centru terapeutic pentru femei în cadrul Penitenciarului Gherla” cu suma de 385 mii lei; 

c) să suplimenteze creditele de angajament la proiectul 6295 „Consolidarea 

capacităţii sistemului penitenciar de dezvoltare a resurselor umane cu privire la personalul 

din penitenciare” cu suma de 378 mii lei; 

d) să suplimenteze creditele de angajament la proiectul 6313 „Consolidarea 

capacităţii Penitenciarului pentru minori și tineri Bacău de a respecta instrumentele 

internaţionale relevante privind drepturile omului” cu suma de 3.559 mii lei; 

e) să suplimenteze creditele de angajament la proiectul 6563 „Stabilirea unui 

mecanism ecologic de reintegrare socială a deţinuţilor” cu suma de 84 mii lei. 

 

Art.21. – (1) În bugetul Ministerului Justiției la capitolul 61.01 „Ordine publică și 

siguranță națională”, titlul 10 „Cheltuieli de personal”, este cuprinsă și suma de 1.009 mii 

lei, care va fi utilizată exclusiv pentru achitarea contribuțiilor sociale obligatorii și a 

impozitului pe venit stabilite potrivit legislației în vigoare, aferente drepturilor salariale nete 

executate silit pe seama terțului poprit Compania Națională Poșta Română S.A. asupra 

veniturilor bugetului de stat rezultate din vânzarea timbrelor judiciare, în baza unor titluri 
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executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sistemul 

justiției. 

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Justiției la bugetul 

general consolidat, potrivit legislației în vigoare, în termen de 45 de zile de la data intrării 

în vigoare a prezentei ordonanțe. 

 

Art.22. – (1) În scopul creşterii capacităţii operaţionale a Armatei Române, se 

autorizează Ministerul Naţionale să încheie, în limita a 650.000 mii lei, contracte de 

achiziţii de materiale, active fixe, servicii, lucrări pentru efectuarea de reparaţii curente şi 

reparaţii capitale la tehnica de luptă şi echipamente militare. 

(2) Pentru aplicarea alin. (1) se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să 

majoreze în mod corespunzător creditele de angajament în anexa nr.3/18/27 „Fişa 

programului" şi în anexa nr.3/18/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii". 

 

 Art.23. – (1) Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să introducă în anexa 

nr.3/18/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi 

alineate pe anii 2015-2018 (sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri 

proprii)" următoarele modificări: 

a) să diminueze capitolul 16.10 „Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării 

bunurilor sau pe desfășurarea de activități", subcapitolul 16.10.03 „Taxe și tarife pentru 

eliberarea de licențe și autorizații de funcționare", cu suma de 260.711 mii lei; 

b) să majoreze capitolul 30.10 „Venituri din proprietate", subcapitolul 30.10.05 

"Venituri din concesiuni şi închirieri", cu suma de 1.849 mii lei; 

c) să diminueze capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi", cu 

suma de 8.828 mii lei, din care: să diminueze subcapitolul 33.10.05 „Taxe şi alte venituri 

în învăţământ" cu suma de 16 mii lei, să diminueze subcapitolul 33.10.08 „Venituri din 

prestări servicii” cu suma de 8.370 mii lei şi să diminueze subcapitolul 33.10.20 „Venituri 

din cercetare", cu suma de 442 mii lei; 

d) să diminueze capitolul 36.10 „Diverse venituri”, subcapitolul 36.10.50 ”Alte 

venituri”, cu suma de 400 mii lei; 

e) să diminueze capitolul 39.10 „Venituri din valorificarea unor bunuri”, subcapitolul 

39.10.01 „Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice", cu suma de 31.919 

mii lei. 

(3) În bugetul Ministerului Apărării Naționale, la capitolul 60.01 ”Apărare”, titlul 51 

"Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", este cuprinsă și suma de 565 mii lei, 
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care se utilizează pentru plata contravalorii serviciilor medicale efectuate în unitățile 

sanitare cu paturi din rețeaua sanitară a Ministerului Apărării Naționale pentru tratament, 

intervenții chirurgicale și/sau recuperare medicală, inclusiv contravaloarea serviciilor 

medicale legate de acordarea de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, 

insecticide, dispozitive medicale și alte materiale specifice, precum și costurile pentru 

transportul medicalizat dotat cu echipament medical și personal de specialitate a unor 

militari ucrainieni răniți în conflicte armate. 

(4) Se autorizează Ministerul Apărării Naționale, în anexa nr.3/18/29 „Fişa 

obiectivului/ proiectului/ categoriei de investiţii”, la capitolul 51.01 „Autorități publice și 

acțiuni externe”, titlul 55 „Alte transferuri”, alineatul 55.02.04 „Alte transferuri curente în 

străinătate”, să introducă obiectivul de investiții nou „Cimitirul militarilor Români din 

Complexul Comemorativ Rossoșka, regiunea Volgograd - fostă Stalingrad, Federația 

Rusă” cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 689 mii lei, 

finanțarea fiind asigurată în cadrul bugetului aprobat. 

 

Art. 24 – Se autorizează Ministerul Apărării Naționale, în anexa nr.3/18/29 „Fişa 

obiectivului/ proiectului/ categoriei de investiţii”, la Cap.66.01 „Sănătate”, titlul 51 

„Transferuri între unități ale administrației publice”, alineatul 51.02.12 „Transferuri pentru 

finanțarea investițiilor la spitale”, la fișa cod obiectiv 2 „Dotări independente”, să majoreze 

creditele de angajament și creditele bugetare cu suma de 6.610 mii lei. 

 

Art.25. – (1) Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne să introducă în anexa 

nr.3/19/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi 

alineate pe anii 2015-2018 (sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri 

proprii)", la partea de venituri, următoarele modificări: 

a) să suplimenteze cu suma de 15.967 mii lei capitolul 12.10 „Alte impozite şi taxe 

generale pe bunuri şi servicii”, subcapitolul 12.10.50 „Alte impozite şi taxe generale pe 

cifra de afaceri, vănzări şi valoare adăugată”; 

b) să suplimenteze cu suma de 1.500 mii lei capitolul 31.10 „Venituri din dobânzi”, 

subcapitolul 31.10.03 „Alte venituri din dobânzi”; 

c) să diminueze cu suma de 24.205 mii lei capitolul 33.10 „Venituri din prestări 

servicii şi alte activităţi”, subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări servicii”; 

d) să suplimenteze cu suma de 231.952 mii lei capitolul 39.10 „Venituri din 

valorificarea unor bunuri”, subcapitolul 39.10.02 „Venituri din valorificarea stocurilor de 

rezerve de stat şi de mobilizare” 



 

 

   

12 

(2) Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne să introducă în anexa nr.3/19/27 

„Fişa Programului”, următoarele modificări: 

a) la programul 884 „Ordine publică și siguranța Cetățeanului”, la cod indicator 

4168, denumirea „Numărul paşapoartelor simple electronice şi temporare emise” se 

înlocuieşte cu denumirea „Numărul documentelor electronice personalizate”; 

b) la programul 884 „Ordine publică și siguranța Cetățeanului”, la cod indicator 

4169, denumirea „Numărul cărţilor de identitate eliberate” se înlocuiește cu denumirea 

„Numărul actelor de identitate eliberate”; 

c) la programul 886 „Suport Acordat Structurilor Ministerului Afacerilor Interne”, la 

cod indicator 4175, denumirea „Gradul de asigurare a parcului auto” se înlocuieşte cu 

denumirea „Gradul de asigurare cu autovehicule (%)”; 

d) la programul 886 „Suport Acordat Structurilor Ministerului Afacerilor Interne”, la 

cod indicator 4176, denumirea „Gradul de dotare cu bunuri materiale” se înlocuieşte cu 

denumirea „Gradul de dotare cu armament pistoale (%)”; 

e) la programul 886 „Suport Acordat Structurilor Ministerului Afacerilor Interne”, la 

cod indicator 4178, denumirea „Ponderea studenţilor care au promovat cu note de peste 

8” se înlocuieşte cu denumirea „Ponderea studenţilor care au promovat cu note de peste 

8 la evaluările periodice (%)”; 

f) la programul 886 „Suport Acordat Structurilor Ministerului Afacerilor Interne”, la 

cod indicator 4180, denumirea „Indicele de gravitate al bolilor în rândul personalului MAI” 

se înlocuieşte cu denumirea „Incidenţa totală a îmbolnăvirilor în rândul personalului MAI”. 

 

Art.26. – Se autorizează  Ministerul Afacerilor Interne, în anexa nr.3/19/29 „Fişa 

obiectivului/ proiectului/ categoriei de investiţii”, să introducă următoarele modificări la fișa 

cod obiectiv 2 „Dotări independente”: 

a) la capitolul 61.10 „Ordine publică şi siguranţă naţională”, titlul 71 „Active 

nefinanciare”, articolul 71.01 „Active fixe”, alineatul 71.01.02 „Maşini, echipamente şi 

mijloace de transport”, diminuarea creditelor de angajament în anul 2014, cu suma de 

12.358 mii lei şi suplimentarea cu aceeaşi sumă a acestora în anul 2015; 

b) la capitolul 61.10 „Ordine publică şi siguranţă naţională”, titlul 71 „Active 

nefinanciare”, articolul 71.01 „Active fixe”, alineatul 71.01.02 „Maşini, echipamente şi 

mijloace de transport”, diminuarea creditelor bugetare în anul 2014, cu suma de 1.499 mii 

lei şi suplimentarea cu aceeaşi sumă a acestora în anul 2015. 
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Art.27. – (1) Se autorizează Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 

Persoanelor Vârstnice să diminueze creditele de angajament pe anul 2015, în anexa 

nr.3/20/04 „Sinteza finanțării programelor potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.64/2007”, cu suma de 22.310 mii lei, detalierea pe programe efectuându-se de către 

ordonatorul principal de credite. 

(2) Se autorizează Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 

Vârstnice, în anexa nr.3/20/27 „Fișa programului”, să majoreze cu suma de 3.000 mii lei 

creditele de angajament pe anul 2015 aferente programului cod 802 „Finanțarea 

prestațiilor de asistență socială, a pensiilor pentru agricultori și a celorlalte indemnizații 

reparatorii, precum și a programelor de interes național”, la cap.68.01 „Asigurări și 

asistență socială”, titlul 59 „Alte cheltuieli”. 

 

Art.28. – Suma aprobată suplimentar prin prezenta ordonanţă, în bugetul 

Ministerului Tineretului și Sportului, la capitolul 67.01 „Cultură, recreere și religie", titlul 51 

„Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", de 14.028 mii lei se alocă în baza 

art.13 alin.(3) și a pct.3 din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului privind 

organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, nr.77/2009, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

Art.29. – Se autorizează Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale să introducă 

modificări în volumul și structura transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale 

pentru finanțarea camerelor agricole județene cuprinse în anexa nr.3/22/02a. 

 

Art.30. – (1) Din sumele aprobate în bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale pe anul 2015 la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare", 

titlul 55 „Alte transferuri", suma de 64.611 mii lei se virează Ministerului Finanţelor 

Publice, în conformitate cu prevederile art.5 alin.(3^2) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate 

României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare 

aferente acestora, aprobată prin Legea nr.22/2000, cu modificările şi completările 

ulterioare, în vederea acoperirii sumelor utilizate de către Ministerul Finanţelor Publice ca 

urmare a Deciziei Comisiei Europene nr.3722/2014 de excludere de la finanţarea 

comunitară a anumitor cheltuieli efectuate de România în cadrul programului de sprijin de 

preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală SAPARD. 
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(2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale virează suma de 64.611 mii lei în 

contul RO 40TREZ99954010300XXXXX „Disponibil de la bugetul de stat reprezentând 

prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente instrumentelor 

structurale", deschis la Trezoreria Operativă Centrală şi gestionat de Autoritatea de 

Certificare şi Plată, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a 

prezentei ordonanţe. 

(3) Suma de 64.611 mii lei, virată de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale, se utilizează pentru continuarea finanţării proiectelor în cazul indisponibilităţii 

temporare a fondurilor din instrumente structurale şi de coeziune. 

 

Art.31. – În bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale la capitolul 83.01 

„Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare”, titlul 56 „Proiecte cu finanțare din 

fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, articolul 56.06 „Programe din Fondul 

European de Garantare Agricolă (FEGA)”, alineatul 56.06.03 „Cheltuieli neeligibile”, este 

cuprinsă și suma de 10.014 mii lei care va fi utilizată pentru achitarea dobânzilor și 

penalităților de întârziere aferente sumelor alocate temporar în anul 2014 sub formă de 

împrumut din venituri din privatizare, în conformitate cu prevederile art.25, alin.(2) din 

Legea bugetului de stat pe anul 2014, nr.356/2013. 

 

Art.32. – (1) Se autorizează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în anexa 

nr.3/22/29 „Fişa obiectivului/ proiectului/ categoriei de investiţii”, la capitolul 83.01 

„Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare”, titlul 71 „Active nefinanciare”, alineatul 

71.01.01 „Construcții”, să introducă obiectivul de investiții nou „Centru local de tip modular 

A.P.I.A. CUDALBI - județul Galați”, cu credite de angajament, respectiv credite bugetare, 

în suma de 891 mii lei asigurată prin virări în cadrul bugetului aprobat. 

(2) Se autorizează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în anexa nr.3/22/29 

„Fişa obiectivului/ proiectului/ categoriei de investiţii”, la capitolul 83.01 „Agricultură, 

silvicultură, piscicultură şi vânătoare”, titlul 71 „Active nefinanciare”, alineatul 71.01.01 

„Construcții”, să introducă obiectivul de investiții, în continuare, „Centru local de tip 

modular A.P.I.A. Sânnicolau Mare”, cu credite de angajament, respectiv credite bugetare, 

în suma de 582 mii lei asigurată prin virări în cadrul bugetului aprobat. 

 

Art.33. – Se autorizează Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor să majoreze în 

anexa nr.3/21/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole 

şi alineate pe anii 2015-2018 (sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri 
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proprii)”, veniturile proprii, cu suma de 50.000 mii lei la capitolul 36.10 „Diverse venituri", 

subcapitolul 36.10.50 „Alte venituri”. 

 

Art.34. – (1) Se autorizează Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în anexa 

nr.3/23/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii”, la capitolul 74.01 „Protecția 

mediului”, titlul 71 „Active nefinanciare”, alin.71.01.01 „Construcții”, să introducă obiectivul 

de investiții în continuare cu fișa cod obiectiv 707 „Stație regională de supraveghere a 

radioactivității mediului”, cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 

30 mii lei, asigurată prin virări în cadrul bugetului aprobat. 

(2) Se autorizează Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în anexa nr.3/23/29 

„Fişa obiectivului/ proiectului/ categoriei de investiţii”, la capitolul 70.01 „Locuințe, servicii 

și dezvoltare publică”, la obiectivul de investiții, în continuare, cu fișa cod obiectiv 286 

„Acumulare Ogrezeni”, să introducă corecții la coloana „Cheltuieli efectuate până la 

31.12.2013”, prin suplimentarea creditelor de angajament, respectiv a creditelor bugetare, 

în sumă de 9.274 mii lei la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare 

rambursabilă” asigurată prin diminuarea titlului 71 „Active nefinanciare”, alineatul 71.01.01 

„Construcții”, în cadrul bugetului aprobat. 

 

Art.35. – (1) Suma de 1.986 mii lei, prevăzută în bugetul Ministerului 

Transporturilor la capitolul 67.01 „Cultură, recreere și religie”, titul 51 „Transferuri între 

unități ale administrației publice”, reprezentând obligația Clubului Sportiv ”Rapid” 

București potrivit sentinței civile nr.3736/13.05.2013, definitivă și irevocabilă, pronunțată 

de Tribunalul București, în Dosarul nr.37382/3/2012, se virează Autorității Naționale 

pentru Turism . 

(2) Autoritatea Națională pentru Turism virează suma de 1.986 mii lei la venituri 

ale bugetului de stat. 

 

Art.36. – (1) Din sumele aprobate în bugetul Ministerului Transporturilor pe anul 

2015 la capitolul 84.01 „Transporturi”, titlul 55 „Alte transferuri”, suma de 585 mii lei se 

virează Ministerului Finanțelor Publice, în conformitate cu prevederile art.5 alin.(3^2) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor 

nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a 

fondurilor de cofinanțare aferente acestora, aprobată prin Legea nr.22/2000 cu 

modificările și completările ulterioare în vederea acoperirii sumelor utilizate de către 
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Ministerul Finanțelor Publice ca urmare a plății Notei de debit a Comisiei Europene 

nr.3241408961 din data de 23 iulie 2014.  

(2) Ministerul Transporturilor virează suma de 585 mii lei în contul 

RO40TREZ99954010300XXXXX „Disponibil de la bugetul de stat reprezentând 

prefinanțări și fonduri în cazul indisponibilității temporare aferente instrumentelor 

structurale”, deschis la Trezoreria Operativă Centrală, în termen de 15 zile lucrătoare de 

la intrarea în vigoare a prezentului act normativ.  

(3) Suma de 585 mii lei, virată de către Ministerul Transporturilor, se utilizează 

pentru continuarea finanțării proiectelor în cazul indisponibilității temporare a fondurilor din 

instrumente structurale și de coeziune. 

 

Art.37. – (1) Se autorizează Ministerul Educației și Cercetării Științifice, la anexa 

nr.3/25/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și 

alineate pe anii 2015-2018 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri 

proprii)”, să majoreze partea de venituri cu suma de 434.975 mii lei, astfel: 

a) să majoreze capitolul 30.10 „Venituri din proprietate” cu suma de 4.600 mii lei, 

capitolul 31.10 „Venituri din dobânzi” cu suma de 3.400 mii lei, capitolul 37.10 „Transferuri 

voluntare, altele decât subvențiile” cu suma de 5.000 mii lei, capitolul 39.10 „Venituri din 

valorificarea unor bunuri” cu suma de 150 mii lei, capitolul 42.10 „Subvenții de la bugetul 

de stat” cu suma de 178.745 mii lei și capitolul 45.10 „Sume primite de la UE/alți donatori 

în contul plăților efectuate și prefinanțări” cu suma de 450.280 mii lei;  

b) să redistribuie în cadrul capitolului 35.10 „Amenzi, penalități și confiscări” suma 

de 1.035 mii lei. 

c) să diminueze capitolul 33.10 „Venituri din prestări servicii și alte activități” cu 

suma de 207.200 mii lei. 

(2) Se autorizează Ministerul Educației și Cercetării Științifice să detalieze pe 

subcapitole de venituri sumele prevăzute la alin.(1), inclusiv prin introducerea de 

subcapitole noi. 

 

Art.38. – Suma aprobată suplimentar, prin prezenta ordonanţă, în bugetul 

Ministerului Educației și Cercetării Științifice, la capitolul 67.01 „Cultură, recreere și religie” 

titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, de 13.800 mii lei, se alocă în 

baza art.13, alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind 

organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin 

Legea nr.246/2010, cu modificările și completările ulterioare. 
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Art.39. – Suma aprobată suplimentar, prin prezenta ordonanţă, de 45.000 mii lei 

în bugetul Ministerului Educației și Cercetării Științifice, la capitolul 53.01 „Cercetare 

fundamentală și cercetare dezvoltare”, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei 

publice”, reprezintă alocații destinate Institutului Național de Cercetare ”Cantacuzino”. 

 

Art.40. – Din bugetul aprobat Ministerului Educației și Cercetării Științifice suma 

de 752 mii lei se alocă  Academiei de Științe ale Securității Naționale, pentru plata 

indemnizațiilor membrilor academicieni și a contribuțiilor aferente. 

 

Art.41. – Se autorizează Ministerul Sănătăţii să introducă modificări şi să 

efectueze virări de credite bugetare şi de credite de angajament neutilizate în bugetul pe 

programe, fără a depăşi creditele de angajament şi creditele bugetare aprobate pe anul 

2015. 

 

Art.42. – Suma aprobată suplimentar prin prezenta ordonanţă, în bugetul 

Ministerului Sănătăţii, la capitolul 66.01 „Sănătate" titlul 51 „Transferuri între unităţi ale 

administraţiei publice", cuprinde și suma de 13.800 mii lei reprezentând alocații în baza 

art.13, alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.77/2009, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

Art.43. –  În bugetul Ministerului Sănătății, suma de 28.100 mii lei, cu care se 

diminuează titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice”, la capitolul 66.10 

„Sănătate”, se regăsește la alineatul 51.01.35 „Transferuri din veniturile proprii ale 

Ministerului Sănătății Publice către fondul de asigurări sociale de sănătate”. 

 

Art.44. –  Se autorizează Ministerul Culturii să introducă în anexa nr.3/27/02 

„Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 

2015-2018 - sume alocate din bugetul de stat”, la capitolul 67.01 „Cultură, recreere, 

religie” ", titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) 

postaderare", următoarele modificări: 

a) să diminueze articolul 56.01 „Programe din Fondul European de Dezvoltare 

Regională (FEDR)” cu suma de 963 mii lei, la alineatul 56.01.02 „Finanţare externă 

nerambursabilă” şi cu suma de 594 mii lei la alineatul 56.01.03 „Cheltuieli neeligibile”; 
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b) să diminueze articolul 56.02 „Programe din Fondul Social European (FSE)” cu 

suma de 5.574 mii lei la alineatul 56.02.02 „Finanţare externă nerambursabilă” şi cu suma 

de 1.240 mii lei la alineatul 56.02.03 „Cheltuieli neeligibile”; 

c) să suplimenteze articolul 56.15 „Alte programe comunitare finanțate în 

perioada 2001-2013”, alineatul 56.15.01 „Finanţare naţională” cu suma de 120 mii lei și să 

diminueze articolul 56.15.02 „Finanţarea externă nerambursabilă” cu suma de 400 mii lei. 

d) să suplimenteze articolul 56.35 „Transferuri reprezentând cofinanțarea publică 

în cadrul mecanismului financiar SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii instituții 

publice” cu suma de 2.649 mii lei; 

e) să suplimenteze articolul 56.37 „Transferuri reprezentând cofinanțarea publică 

în cadrul mecanismului financiar SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii alții decât 

instituții publice” cu suma de 2.920 mii lei. 

 

Art.45. – Se autorizează Ministerul Culturii să diminueze veniturile proprii, în 

anexa nr.3/27/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole 

şi alineate pe anii 2015-2018 (sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din 

venituri proprii)”, la capitolul 36.10 „Diverse venituri”, subcapitolul 36.10.50 „Alte venituri”, 

cu suma de 65.700 mii lei. 

 

Art.46. – Se autorizează Ministerul Culturii să introducă în anexa nr.3/27/21 „Fișa 

Proiectului cu finanțare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alți donatori și 

din alte facilități postaderare ”la sursa 01 „Bugetul de stat”, următoarele modificări: 

a) să diminueze creditele de angajament și creditele bugetare la proiectul 6685 

„Europa pentru Cetățeni 2014-2020” cu suma de 229 mii lei. 

b) să diminueze creditele de angajament și creditele bugetare la proiectul 6686 

„Europa Creativă 2014-2020” cu suma de 51 mii lei. 

 

Art.47. – Se autorizează Ministerul Culturii să introducă în anexa nr.3/27/21 „Fișa 

Proiectului cu finanțare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alți donatori și 

din alte facilități postaderare”, la sursa 08 „Finanțare externă nerambursabilă”, 

următoarele modificări: 

a) să suplimenteze creditele de angajament la proiectul 5333 „Conservarea și 

revitalizarea patrimoniului cultural și natural PA16/RO12” cu suma de 301 mii lei la 

alineatul 56.17.01 „Finanţare naţională” și cu suma de 1.648 mii lei la alineatul 56.17.02 

„Finanţare externă nerambursabilă”; 
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b) să suplimenteze creditele bugetare și creditele de angajament la proiectul 5334 

„Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural european 

PA17/RO13” cu suma de 85 mii lei la alineatul 56.17.01 „Finanţare naţională” și cu suma 

de 473 mii lei la alineatul 56.17.02 „Finanţare externă nerambursabilă”; 

c) să suplimenteze creditele bugetare și creditele de angajament la proiectul 6686 

„Europa creativă 2014-2020” cu suma de 400 mii lei la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din 

fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare". 

 

Art.48. – Se autorizează Ministerul Culturii să introducă în anexa nr.3/27/23 „Fișa 

Proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune 

a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit și a altor facilități și instrumente 

postaderare ” următoarele modificări: 

a) să diminueze creditele de angajament la proiectul 1304 „Interconectarea 

registrelor electronice naționale din domeniul culturii” cu suma de 202 mii lei la alineatul 

56.01.01 „Finanţare naţională”, cu suma de 963 mii lei la alineatul 56.01.02 „Finanţare 

externă nerambursabilă” şi cu suma de 594 mii lei la alineatul 56.01.03 „Cheltuieli 

neeligibile”; 

b) să diminueze creditele de angajament la proiectul 1303 „Platforma unitară de 

acces public la corpusulul de resurse culturale” cu suma de 983 mii lei la alineatul 

56.02.01 „Finanţare naţională”, cu suma de 5.574 mii lei la alineatul 56.02.02 „Finanţare 

externă nerambursabilă” şi cu suma de 1.240 mii lei la alineatul 56.02.03 „Cheltuieli 

neeligibile”. 

 

Art.49. – Se autorizează Ministerul Culturii să introducă în anexa nr.3/27/24 

„Transferuri de fonduri din bugetul de stat necesare susținerii derulării proiectelor 

finanțatede FEN postaderare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., 

Politicii Agricole Comune și de Pescuit și altor facilități și instrumente postaderare” 

următoarele modificări: 

a) să suplimenteze creditele de angajament cu suma de 2.649 mii lei la alineatul 

56.35 „Transferuri reprezentând cofinanțarea publică în cadrul mecanismului financiar 

SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii instituții publice; 

b) să suplimenteze creditele de angajament cu suma de 1.277 mii lei la alineatul 

56.37 „Transferuri reprezentând cofinanțarea publică în cadrul mecanismului financiar 

SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii alții decât instituții publice”. 
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Art.50. – Se autorizează Ministerul Culturii, în anexa nr.3/27/25 „Fișa finanțării 

programelor aferente Politicii de Coeziune a UE, a programelor aferente Politicilor 

Comune Agricola și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe 

nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare”, să 

suplimenteze pe anul 2015, în cadrul Politicii 05 la Programul Operațional 46 Mecanismul 

financiar SEE, creditele de angajament și creditele bugetare cu suma de 3.926 mii lei la 

cod 05001 „Cofinanțare publică” și cu suma de 3.830 mii lei la cod 0101 „Finanţare din 

FEN postaderare”. 

 

Art.51. – Se autorizează Ministerului Culturii introducă în anexa nr.3/27/27 „Fișa 

programului” următoarele modificări: 

a) să suplimenteze creditele de angajament și creditele bugetare aferente 

programului cod 902 „Amenajare muzeistică și punerea în valoare a spațiului muzeal” cu 

suma de 2.361 mii lei la capitolul 67.01 „Cultură, recreere și religie”, titlul 51 „Transferuri 

între unități ale administrației publice”; 

b) să diminueze creditele de angajament și creditele bugetare aferente 

programului cod 1082 „Programul Național de finanțare a cercetărilor arheologice 

sistemice, Programul de cercetare arheologică – Cetățile Dacice din Munții Orăștiei” cu 

suma de 1.000 mii lei la capitolul 67.01 „Cultură, recreere și religie”, titlul 51 „Transferuri 

între unități ale administrației publice”, sumă care va fi utilizată pentru finanțarea 

cheltuielilor instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii; 

c) să diminueze creditele bugetare și creditele de angajament aferente 

programului cod 1364 „Programul național Limes – Limesul Daciei Române” cu suma de 

1.500 mii lei la capitolul 67.01 „Cultură, recreere și religie”, titlul 51 „Transferuri între unități 

ale administrației publice”, sumă care va fi utilizată pentru finanțarea cheltuielilor 

instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii. 

 

Art.52. – Se autorizează Ministerul Culturii, în anexa 3/27/29 „Fişa obiectivului/ 

proiectului/ categoriei de investiţii”, la capitolul 67.01 „Cultură, recreere și religie”, titlul 51 

„Transferuri între unități ale administrației publice” să introducă obiectivul de investiții în 

continuare cu fișă cod obiectiv 1039 „Teatrul Național de Operetă „Ion Dacian”” cu suma 

de 756 mii lei, finanțarea fiind asigurată în cadrul bugetului aprobat. 

 

Art.53. – (1) Se autorizează Ministerul Public să efectueze redistribuiri de credite 

bugetare, în cadrul bugetului aprobat pe anul 2015 la capitolul 61.01 „Ordine publică şi 
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siguranţă naţională", între ordonatorii secundari de credite, cu încadrarea în sumele 

aprobate pe fiecare titlu de cheltuieli. 

(2) Se autorizează Ministerul Public să introducă în cadrul capitolului 68.01 

„Asigurări și asistență socială”, subcapitolul 68.01.09 „Ajutoare pentru urmași” cu suma de 

210 mii lei. 

 

Art.54. - (1) Se autorizează Serviciul Român de Informații să suplimenteze 

veniturile proprii, în anexa nr.3/31/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de 

cheltuieli, articole și alineate pe anul 2015-2018 (sumele alocate pentru activități finanțate 

integral din venituri proprii)”, la capitolul 33.10 „Venituri din prestări servicii și alte 

activități”, subcapitolul 33.10.16 „Venituri din valorificarea produselor obținute din 

activitatea proprie sau anexă”, cu suma de 725 mii lei, respectiv să introducă venituri 

proprii la subcapitolul 33.10.50 „Alte venituri din prestări de servicii și alte activități” în 

sumă de 50 mii lei.  

(2) Se autorizează Serviciul Român de Informații, în anexa nr.3/31/21 „Fișa 

proiectului cu finanțare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alți donatori și 

din alte facilități postaderare”, să majoreze creditele de angajament și creditele bugetare 

pe anul 2015, la proiectul 8053 „Instrumente pilot de reducere a substanțelor periculoase 

rezultate din industria de armament (INSPIRE)”, cu suma de 32 mii lei. 

(3) Se autorizează Serviciul Român de Informații să introducă modificări în anexa 

nr.3/31/23 „Fișa Proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente 

Politicii de Coeziune a UE, Politicii Agricole Comune și de Pescuit și a altor facilități și 

instrumente postaderare”, la proiectul 6656 „Dezvoltarea unui centru național de cercetare 

în intelligence și securitate - INTELLISEC”, capitolul 65.01 „Învățământ”, titlul 51 

„Transferuri între unități ale administrației publice”, respectiv, să diminueze creditele de 

angajament pe coloana „Execuție preliminată 2014” cu suma de 1.726 mii lei și să 

majoreze pe anul 2015 creditele de angajament cu suma de 2.176 mii lei și creditele 

bugetare cu suma de 450 mii lei. 

 

Art.55. – Se autorizează Serviciul Român de Informații, în anexa nr.3/31/29 „Fişa 

obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii”, să introducă următoarele modificări: 

a) la fișa cod obiectiv 1 „Achiziții imobile” capitolul 61.01 „Ordine publică și 

siguranță națională”, titlul 71 „Active nefinanciare”, să suplimenteze creditele de 

angajament cu suma de 32.162 mii lei; 
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b) la fișa cod obiectiv  2 „Dotări independente”, la capitolul 61.01 „Ordine publică 

și siguranță națională”, titlul 71 „Active nefinanciare”, să suplimenteze creditele de 

angajament cu suma de 86.041 mii lei; 

c) la fișa cod obiectiv 2 „Dotări independente”, la capitolul 66.01 „Sănătate”, titlul 

71 „Active nefinanciare”, să suplimenteze creditele de angajament cu suma de 7.070 mii 

lei; 

d) la fișa cod obiectiv 2 „Dotări independente”, la capitolul 65.01 „Învățământ”, 

titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice”, să diminueze creditele de 

angajament în anul 2014, cu suma de 1.726 mii lei şi să suplimenteze cu aceeaşi sumă 

creditele de angajament în anul 2015; 

e) la fișa cod obiectiv  469 „Obiective de investiții în continuare”, la capitolul 65.01 

„Învățământ”, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice”, să suplimenteze 

creditele de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 450 mii lei. 

 

Art.56. – Se autorizează Serviciul de Informații Externe în anexa nr.3/32/29 „Fişa 

obiectivului/ proiectului/ categoriei de investiţii”, la capitolul 61.01 „Ordine publică și 

siguranță națională”, titlul 71 „Active nefinanciare”, să introducă următoarele modificări: 

a) să introducă fișa de investiții de la poziția B „Obiective de investiții noi”, cu 

credite de angajament în sumă de 21.500 mii lei; 

b) să introducă fișa cod obiectiv 3 „Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de 

prefezabilitate, fezabilitate si alte studii” cu credite de angajament în sumă de 200 mii lei. 

 

Art.57. – Se autorizează Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului la capitolul 

87.01 „Alte acțiuni economice”, titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe 

nerambursabile (FEN) postaderare”, articolul 56.01 „Programe din Fondul European de 

Dezvoltare Regională (FEDR)”, să diminueze alineatul 56.01.01 „Finanțare națională” cu 

suma de 486 mii lei și să majoreze alineatul 56.01.02 „Finanțare externă nerambursabilă” 

cu suma de 45 mii lei, și alineatul 56.01.03 „Cheltuieli neeligibile” cu suma de 441 mii lei. 

 

Art.58. – Se autorizează Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și 

Mediului de Afaceri, în anexa nr.3/36/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, 

titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2015-2018 (sumele alocate pentru activităţi 

finanţate integral din venituri proprii)”, să majoreze veniturile proprii cu suma de 442.152 

mii lei la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și ale activități”, subcapitolul 

33.10.50 „Alte venituri din prestări de servicii și ale activități”. 
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Art.59. – Se autorizează Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și 

Mediului de Afaceri, în anexa nr.3/36/29 „Fişa obiectivului/ proiectului/ categoriei de 

investiţii”, la capitolul 81.01 „Combustibili și energie”, titlul 55 „Alte transferuri”, alineatul 

55.01.12 „Investiții ale agenților economici cu capital de stat”, să facă următoarele 

modificări: 

a) să introducă obiectivului de investiții „Amenajare Hidroenergetică Răstolița”, cu 

credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 1.358 mii lei, finanțarea 

fiind asigurată prin virări în cadrul bugetului aprobat; 

b) să introducă obiectivului de investiții „S.N.G.N. ROMGAZ S.A.- Conducta de 

aducțiune a sondei 15 Bilciurești”, cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în 

sumă de 504 mii lei, finanțarea fiind asigurată prin virări în cadrul bugetului aprobat. 

 

Art.60. – Se autorizează Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării 

Banilor, în anexa nr.3/40/21 „Fişa proiectului cu finanţare din fonduri externe 

nerambursabile de preaderare, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare", la sursa 01 

„Buget de stat”, titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) 

postaderare”, să suplimenteze creditele de angajament la proiectul 6684 FIU.NET 

„empowering the FIUs and partners in their cross-border cooperation", cu suma de 12 mii 

lei . 

 

Art.61. – Se autorizează Agenția Națională de Presă AGERPRES să diminueze 

veniturile proprii, în anexa nr.3/43/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de 

cheltuieli, articole și alineate pe anii 2015-2018 (sumele alocate pentru activități finanțate 

integral din venituri proprii)”, la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte 

activități”, subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări servicii”, cu suma de 250 mii lei. 

 

Art.62. – (1) În bugetul Institutului Cultural Român pe anul 2015 se introduce 

anexa nr.3/44/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole 

şi alineate pe anii 2015-2018 (sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din 

venituri proprii)”, care la partea de venituri are prevăzută suma de 500 mii lei la capitolul 

33.10 „Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi", subcapitolul 33.10.50 „Alte venituri 

din prestări servicii şi alte activităţi”. 

(2) Cheltuielile din veniturile proprii prevăzute la alin. (1) pe titluri de cheltuieli sunt 

prevăzute în anexa nr.2. 
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Art.63. – Se autorizează Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, în 

anexa nr.3/52/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii” , la capitolul 51.01 

„Autorități publice și acțiuni externe”, titlul 71 „Active nefinanciare”, alineatul 71.01.30 „Alte 

active fixe”, să introducă fișa cod obiectiv 5 „Alte cheltuieli asimilate investițiilor”, cu credite 

de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 41 mii lei, prin diminuarea 

corespunzătoare a fișei cod obiectiv 2 „Dotări independente”. 

 

Art.64. – (1) Din sumele aprobate în bugetul Ministerului Fondurilor Europene pe 

anul 2015 la capitolul 51.01 „Autorități publice și acțiuni externe”, titlul 55 „Alte transferuri”, 

suma de 411 mii lei se virează Ministerului Finanțelor Publice în conformitate cu 

prevederile art.5 alin.(3^2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.63/1999 cu privire la 

gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea 

Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora, aprobată prin Legea 

nr.22/2000, cu modificările și completările ulterioare, în vederea acoperirii sumelor 

utilizate de către Ministerul Finanțelor Publice ca urmare a plății notei de debit 

nr.3241002708 din data de 31 martie 2010 și nota de debit nr.3241504689 din data de 

08.05.2015. 

(2) Ministerul Fondurilor Europene virează suma de 411 mii lei în contul 

RO40TREZ99954010300XXXXX „Disponibil de la bugetul de stat reprezentând 

prefinanțări și fonduri în cazul indisponibilității temporare aferente instrumentelor 

structurale”, deschis la Trezoreria Operativă Centrală, în termen de 15 zile lucrătoare de 

la intrarea în vigoare a prezentului act normativ; 

(3) Suma de 411 mii lei virată de către Ministerul Fondurilor Europene se 

utilizează pentru continuarea finanțării proiectelor în cazul indisponibilității temporare a 

fondurilor din instrumente structurale și de coeziune. 

 

Art.65. – Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene ca în anexa nr.3/54/23 

„Fișa proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de 

Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și de Pescuit și a altor facilități și instrumente 

postaderare”, la proiectul 7459 „Furnizarea de pachete cu alimente în cadrul Fondului de 

Ajutor European Destinat celor mai Defavorizate persoane”, să majoreze creditele de 

angajament la articolul 58.06 „Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate 

persoane” cu suma de 295.443 mii lei, din care suma de 40.934 mii lei la alineatul 

58.06.01 „Finanțare națională”, suma de 251.228 mii lei, la alineatul 58.06.02 „Finanțare 
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externă nerambursabilă” și suma de 3.281 mii lei la alineatul 58.06.03 „Cheltuieli 

neeligibile”. 

 

Art.66. – Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene ca în anexa nr.3/54/25, 

„Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente 

Politicilor Comune Agricola și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe 

nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare", în 

cadrul Politicii 01 „Programe finanțate în cadrul PCUE”, să majoreze creditele de 

angajament la componenta 0101 „Finanțarea din FEN postaderare” cu suma de 737.500 

mii lei, din care la Programul Operațional Asistență Tehnică, cu suma de 316.000 mii lei și 

la Programul Operațional Sectorial Transport cu suma de 421.500 mii lei.  

 

Art.67. – (1) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice – Acțiuni Generale ca în 

anexa nr.3/65/02 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole 

și alineate pe anii 2015-2018 (sume alocate din bugetul de stat)” să diminueze la capitolul 

80.01 „Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă”, titlul 55 „Alte transferuri”, 

articolul 55.01 „Transferuri interne”, alineatul 55.01.60 „Transferuri în cadrul schemelor de 

ajutor de stat, reprezentând sume restituite la accize pentru motorina utilizată drept 

combustibil”, cu suma de 3.000 mii lei; prin majorarea cu aceeași sumă a alineatului 

55.01.61 „Fond de premiere pentru Loteria bonurilor fiscale” din cadrul aceluiași capitol, 

titlu și articol. 

(2) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice – Acțiuni Generale ca în anexa 

nr.3/65/27 „Fișa programului” să diminueze creditele bugetare la programul 1384 

„Transferuri în cadrul schemelor de ajutor de stat, reprezentând sume restituite la accize 

pentru motorina utilizată drept combustibil” aferente capitolului 80.01 „Acțiuni generale 

economice, comerciale și de muncă”, titlul 55 „Alte transferuri”, cu suma prevăzută la 

alineatul (1). 

 

Art.68. – În cazul în care sumele rambursate de Comisia Europeană sunt mai 

mici decât sumele utilizate din venituri din privatizare, ordonatorii principali de credite cu 

rol de autoritate de management au obligația să restituie diferența, până la concurența 

sumei totale alocate temporar în anul 2014, din bugetul propriu aprobat pentru anul 2015, 

până la data de 31 decembrie 2015. 
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CAPITOLUL III 

Dispoziţii referitoare la bugetele locale 

 

Art.69. – (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea 

cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor se majorează cu suma de 20.808 mii lei și 

se repartizează pe județe potrivit anexei nr.3, pentru plata contribuţiilor pentru personalul 

neclerical angajat în unităţile de cult din ţară. 

(2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 

descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului 

Bucureşti, pe anul 2015, se majorează cu suma de 501.192 mii lei şi se repartizează pe 

judeţe potrivit anexei nr. 4, pentru: 

a) finanţarea cheltuielilor determinate de plata sumelor prevăzute prin hotărâri 

judecătoreşti definitive având ca obiect: 

1. acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului 

din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, devenite executorii până la 31 

decembrie 2014, rezultate ca diferenţă între sumele aferente anului 2015 stabilite potrivit 

art.1 alin.(1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.71/2009, aprobată cu 

modificări prin Legea nr.230/2011, art.14 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.17/2012, 

aprobată cu modificări prin Legea nr.280/2013, art. XI alin.(1) lit. c) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.92/2012, art.21 alin.(1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.103/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi sumele plătite în anul 2014 conform art. 26 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 74/2014; 

2. tranşa aferentă anului 2016, tranşa aferentă celui de-al patrulea an de la 

data la care hotărârea judecătorească a devenit executorie, precum şi tranşa aferentă 

celui de-al treilea an de la data la care hotărârea judecătorească a devenit executorie, în 

condiţiile art.35 alin.(1) - (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.83/2014; 

b) plata contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din 

municipiul București. 

(3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 

locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor pe anul 2015 se majorează cu 

suma de 787.458 mii lei şi se alocă astfel: 

a) suma de 787.398 mii lei, repartizată pe județe potrivit anexei nr.5, este 

destinată pentru echilibrarea bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale care în 
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anul 2015 au primit sume totale de echilibrare mai mici decât cele repartizate inițial în anul 

2014;  

b) suma de 60 mii lei se alocă judeţului Constanţa, potrivit prevederilor art.4 

alin.(2^1), din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării 

Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă, aprobată cu modificări și completări 

prin Legea nr.274/2006 cu modificările și completările ulterioare, pentru finanţarea 

cheltuielilor aferente funcţionării serviciilor publice de salvare acvatică-salvamar şi a 

posturilor de prim ajutor în sezonul 2015 pe plajele cu destinaţie turistică de pe raza 

comunei 23 August. 

 

 Art.70. - (1) Pentru unitățile administrativ-teritoriale, cărora în anul 2015 le-au fost 

repartizate sume totale de echilibrare mai mici decât sumele totale de echilibrare 

repartizate inițial în anul 2014, cumulate cu sumele defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru drumurile județene și comunale, direcțiile generale regionale ale 

finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice, repartizează sumele 

prevăzute în anexa nr.5.  

 (2) În anul 2015, cota de 18,5% din impozitul pe venit estimată a fi încasată 

suplimentar față de nivelul planului inițial al anului 2013 la nivelul județului, se 

repartizează de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile 

județene ale finanțelor publice, tuturor unităților administrativ-teritoriale cărora în anul 

2015 le-au fost repartizate sume totale de echilibrare mai mici decât sumele totale de 

echilibrare repartizate inițial în anul 2014 cumulate cu sumele defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru drumurile județene și comunale. 

 (3) Repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor prevăzute la alin.(1) și 

(2) se face prin decizie a directorului general al direcţiei generale regionale a finanţelor 

publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice, proporțional cu ponderea 

sumelor necesare fiecărei unități administrativ-teritoriale în totalul  sumelor necesare la 

nivelul județului pentru atingerea nivelului sumelor totale de echilibrare repartizate inițial 

unităților administrativ-teritoriale în anul 2014 cumulate cu sumele defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru drumurile județene și comunale; 

(4) Sumele încasate suplimentar din cota de 18,5% din impozitul pe venit peste 

nivelul sumelor repartizate, unităților administrativ-teritoriale din această sursă potrivit 

alin.(2), precum și potrivit prevederilor Hotărării Guvernului nr.14/2015 privind  

repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor din cota de 18,5% din impozitul 

pe venit şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
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bugetelor locale, se repartizează pentru bugetele locale ale comunelor, oraşelor, 

municipiilor, prin decizie a directorului general al direcţiei generale regionale a finanţelor 

publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice, după următoarele criterii: 

a) 55% în funcţie de numărul locuitorilor unităţilor administrativ-teritoriale; 

b) 15% în funcţie de suprafaţa din intravilanul unităţilor administrativ-teritoriale; 

c) 15%, în mod egal, unităţilor administrativ-teritoriale cu un grad de colectare a 

impozitelor şi taxelor locale pe proprietate de cel puţin 90% pe ultimul an; 

d) 15%, în mod egal, unităţilor administrativ-teritoriale care implementează în anul 

2015 cel puțin un proiect cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, în baza dec 

larației pe propria răspundere a ordonatorului principal de credite. 

 (5) Cu sumele repartizate potrivit alin.(1), (2) și (4) se rectifică bugetele locale. 

 (6) Sumele totale de echilibrare, în înțelesul prezentei ordonanțe, reprezintă 

sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și sumele din cota de 18,5% din cotele 

defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale. 

 

Art.71. - În cursul anului 2015, consiliile județene pot aproba acordarea de sume 

din bugetul propriu al județului unităților administrativ-teritoriale, ce derulează proiecte 

finanțate din fonduri externe nermbursabile, în vederea asigurării fondurilor necesare 

implementării. 

 

CAPITOLUL IV 

Dispoziţii referitoare la bugetul Fondului naţional unic  

de asigurări sociale de sănătate 

 

Art.72. - Influenţele asupra bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al 

Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate sunt prevăzute în anexa nr.6. 

 

Art.73. - Se autorizează Casa Națională de Asigurări de Sănătate, în anexa 

nr.09/05 „Fişa programului", să majoreze creditele de angajament pe anul 2015 aferente 

„Programului național privind asigurarea serviciilor medicale, a medicamentelor și 

dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de sănătate” cod 659, la capitolul 66.05 

„Sănătate”, titlul 20 „Bunuri și servicii”, cu suma de 263.600 mii lei pentru încheierea de 

contracte cost-volum-rezultat. 
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Art.74. - Se autorizează Casa Națională de Asigurări de Sănătate, în anexa 

nr.09/07 „Fişa obiectivului/ proiectului/ categoriei de investiţii”, la capitolul 66.05 

„Sănătate”, titlul 71 „Active nefinanciare”, alineatul 71.01.01 „Construcții”, să introducă 

obiectivul de investiții nou „Înființare nou sediu central de birouri al C.A.S.M.B, prin 

reabilitarea, extinderea, supraetajarea, recompartimentarea și schimbarea funcțiunii 

actuale a Blocului nr.7, cu regim de înălțime S+P+4E, propus prin proiect S+P+5E(4E+M), 

situat în str. Alexandru Ivasiuc nr.34-40, sector 6, București”, cu credite de angajament în 

sumă de 13.600 mii lei. 

 

 

CAPITOLUL V 

Dispoziţii finale 

 

Art.75. – Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze influenţele 

aprobate prin prezenta ordonanţă în bugetele lor şi în anexele la acestea pe anul 2015, să 

efectueze virări de credite bugetare, să introducă proiecte cu finanțare din fonduri externe 

nerambursabile noi şi să comunice Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 5 zile de 

la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, detalierea modificărilor aprobate conform 

acesteia precum și fișele proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile nou 

introduse.  

 

Art.76. – Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă modificări în 

volumul și structura bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2015 ale instituțiilor publice 

subordonate finanțate parțial din venituri proprii, inclusiv la și de la cheltuieli de personal, 

proiecte cu finanțare externă nerambursabilă (FEN) și cheltuieli de capital, și între 

bugetele acestora, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la alineatul 51.01.01. 

„Transferuri către instituții publice.” 

 

Art.77. – (1) Operatorii economici care aplică prevederile Ordonanţei Guvernului 

nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care 

statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct 

ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr.47/2014, cu 

modificările și completările ulterioare, pot prevedea în bugetul de venituri şi cheltuieli pe 

anul 2015 majorarea cheltuielilor cu salariile peste limitele prevăzute la art.49 alin. (1) şi 

(2) din Legea nr.186/2014, astfel: 
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 a) cu sumele aferente reîntregirii cheltuielilor cu salariile pentru întregul an 

2015, deteminate ca urmare a acordării unor creșteri salariale în anul 2014 pentru o 

fracțiune de an, cu respectarea în execuție a politicii salariale pentru anul 2014; 

 b) cu sumele reprezentând constituirea/suplimentarea fondului de premiere 

anual, destinate stimulării personalului, care se poate constitui, în limita maximă de 1% 

din nivelul anual al cheltuielilor cu salariile de bază realizate în anul 2014, de către 

operatorii economici care au obținut, în ultimii trei ani, indicele de creștere a productivității 

muncii mai mare decât indicele de creștere a câștigului mediu brut lunar pe salariat 

determinat pe baza cheltuielilor cu salariile, indici determinați pe baza indicatorilor 

realizați. 

(2) Creșterea procentuală a cheltuielilor cu salariile, determinată de sumele 

prevăzute la alin.(1) lit. a) și b), se prevede cu condiția ca operatorii economici să 

programeze o creștere, cel puțin cu același procent, a productivitații muncii aferentă 

anului 2015, față de productivitatea muncii realizată în anul 2014.  

(3) Cheltuielile salariale prevăzute la alin.(1) lit. a) și b) vor fi evidenţiate distinct în 

anexele de fundamentare ale bugetului de venituri şi cheltuieli. 

(4) Creşterile salariale prevăzute la alin.(1) lit. a) și b) se cuprind în bugetul de 

venituri şi cheltuieli cu condiţia ca operatorii economici să nu programeze trimestrial şi 

anual pierderi şi plăţi restante sau, dacă prevăd, să programeze reducerea lor, conform 

unui program asumat de conducerea acestora, prin reflectarea în mod corespunzător în 

obiectivele şi criteriile de performanţă din contractele de mandat ale administratorilor şi 

directorilor. 

 

Art.78. – (1) Prin derogare de la art.44 alin. (4) din Legea nr.500/2002, cu 

modificările și completările ulterioare, se autorizează ordonatorii principali de credite să 

efectueze și să aprobe virări de credite bugetare și/sau de credite de angajament 

neutilizate de la „Obiective/proiecte de investiții în continuare” și „Obiective/proiecte de 

investiții noi” la poziția „Alte cheltuieli de investiții”, cuprinse în programul de investiții 

publice, anexă la bugetul acestora, în limita prevederilor bugetare aprobate. 

(2) Creditele de angajament aferente cheltuielilor de investiții cuprinse în 

programele de investiții publice anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite se 

modifică, după caz, corespunzător creditelor bugetare prevăzute în anexa nr.2 
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Art.79. – Legea bugetului de stat pe anul 2015, nr.186/2014, publicată în 

Monitorul Oficial al României Partea I nr.960 și 960 bis din 30 decembrie 2014 se 

modifică după cum urmează: 

 

1. Alineatul (13) al articolului 12 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 

”(13) Ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management și 

Ministerul Transporturilor au obligaţia asigurării cu prioritate a cofinanţării naţionale din 

sumele primite în cadrul mecanismului top-up"; 

 

2. Articolul 25 va avea următorul cuprins: 

„Art. 25 - Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcţia Regim Permise 

de Conducere şi Înmatriculări Vehicule, să încheie contracte de achiziţii publice în baza 

acordurilor-cadru încheiate conform art.16 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr.9/2014 cu 

privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014, precum şi acorduri-cadru şi contracte 

de achiziţie publică în limita sumei de 104.358 mii lei, pentru achiziţia de autovehicule cu 

dotări specifice, autoutilitare, camioane şi autobuze necesare desfăşurării în bune condiţii 

a activităţilor structurilor/instituţiilor din cadrul/subordinea ministerului, din venituri proprii 

obţinute din activitatea de confecţionare şi valorificare a plăcilor cu numere de 

înmatriculare cu fond reflectorizant, şi să efectueze plăţi în limita sumei de 225.899 mii lei 

în anul 2015”. 

3. Art.48 se abrogă. 

4. Anexa nr.4  „Sume reținute conform art.48” se abrogă  

 

Art.80. – Beneficiarii prevăzuți la art.5, alin. (1)-(3) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi 

utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea 

nr.362/2009, cu modificările și completările ulterioare, care încheie contracte de finanțare 

cu autoritățile de management, potrivit art.I și VI din Ordonanța Urgență a Guvernului 

nr.34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor 

externe nerambursabile, ordonatorii principali de credite, includ în buget creditele de 

angajament necesare finalizării obiectivelor de investiţii preluate în finanțare în cadrul 

programelor operaționale și creditele bugetare necesare achitării părții rămase de 

executat din obiectivele de investiții preluate în finanțare în cadrul programelor 

operaționale. 
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Art.81. – Începând cu data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe 

se repartizează şi sumele reţinute în proporţie de 10% conform art.21 alin. (5) din Legea 

nr.500/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Art.82. – (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, prin 

derogare de la prevederile  art.12 lit. a) și c), art.17 alin. (2) şi art.26 alin. (4)-(5) din Legea 

Legea responsabilităţii fiscal-bugetare, nr.69/2010, republicată, ale art.2 alin. (2)-(3) şi ale 

art.3 alin. (5) şi (8) din Legea nr.182/2014 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori 

specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2015, ale art.47 alin. (3) din Legea nr.500/2002, 

cu modificările și completările ulterioare și ale art.85 din prezenta ordonanță, se 

autorizează ordonatorii principali de credite să aprobe majorarea creditelor bugetare 

aprobate la titlul 10 „Cheltuieli de personal”, articolul 10.01 „Cheltuieli salariale în bani”, 

alineatul 10.01.13 „Indemnizații de delegare”, prin diminuarea corespunzătoare a 

creditelor bugetare aprobate la titlul 20 „Bunuri și servicii”, articolul 20.06 „Deplasări, 

detașări, transferări”, alineatul 20.06.02 „Deplasări în străinătate”, cu sumele aferente 

indemnizației de cazare acordată în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr.518/1995 

privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru 

îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările și completările ulterioare. 

(2) Creditele bugetare, cu care au fost majorate prevederile alineatului 10.01.13 

„Indemnizații de delegare” în condițiile alin. (1), nu pot fi virate la celelalte subdiviziuni 

bugetare ale titlului 10 „Cheltuieli de personal”. 

 

Art.83. – Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze influenţele 

aprobate prin prezenta ordonanţă în bugetele lor şi, în anexele la acestea pe anul 2015, 

să efectueze virări de credite bugetare şi să comunice Ministerului Finanţelor Publice, în 

termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, detalierea modificărilor 

aprobate conform acesteia. 

 

Art.84. – Prin derogare de la prevederile art.12, lit.b) și art.26 alin.(5) din Legea 

responsabilității fiscal-bugetare, nr.69/2010, republicată, și ale art.3 alin.(7) din Legea 

pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 

2015, nr.182/2014, plafonul soldului primar al bugetului general consolidat este de            

- 2.529,4 milioane lei.  
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Art.85. – Prin derogare de la prevederile art.12, lit.a)-c), art.17 alin.(2), art.24 și 

art.26 alin.(4)-(5) din Legea nr.69/2010, republicată, și ale art.2 alin.(1)-(3) și ale art.3 

alin.(5), (6) și (7) din Legea nr.182/2014: 

a) plafonul soldului bugetului general consolidat, exprimat ca procent în produsul 

intern brut, este în anul 2015 de -1,9%; 

b) plafonul cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, exprimat ca 

procent în produsul intern brut, este în anul 2015 de 7,1%; 

c) pentru anul 2015, plafonul nominal al cheltuielilor totale, exclusiv asistența 

financiară din partea Uniunii Europene și a altor donatori, pentru bugetul general 

consolidat, bugetul de stat, bugetul general centralizat al unităților administrativ-teritoriale, 

bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și bugetul 

instituțiilor/activităților finanțate integral și/sau parțial din venituri proprii, precum și plafonul 

nominal al soldului bugetului de stat se modifică potrivit prevederilor prezentei ordonanței 

de urgență; 

d) pentru anul 2015, plafonul nominal al cheltuielilor de personal din bugetul 

general consolidat este de 49.761,5 milioane lei, din bugetul de stat este de 20.627,8 

milioane lei, din bugetul general centralizat al unităților administrativ-teritoriale este de 

21.123,8 milioane lei, din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate 

este de 162,3 milioane lei, din bugetul instituțiilor/activităților finanțate integral și/sau 

parțial din venituri proprii este de 7.301,2 milioane lei și din alte bugete componente ale 

bugetului general consolidat este de 275,6 milioane lei. 

 

Art.86. – Anexele nr.1- 6 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă. 

 

 

PRIM-MINISTRU, 

Victor-Viorel Ponta 

 

   

  

 

 

Bucureşti, 

Nr. __. 

 


