
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

cu privire la rectificarea bugetului de stat
pe anul 2016

Având în vedere:

-analiza execuțieiveniturilor bugetare derulată pe parcursul primelornouă luni ale

anului 2016;

- asigurarea fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea

desfășurării normale a activității acestora până la finele anului;

- asigurarea fondurilor necesare desfășurării normale a activitățiiunităților

administrativ-teritoriale până la finele anului;

- asigurarea fondurilor pentru plata integrală a drepturilor de asistență socială

(indemnizații pentru creștere copil, ajutoare sociale, alocații de stat pentru copii,

indemnizații pentru persoanele cu handicap) și a drepturilor salariale aferente personalului

bugetar;

- asigurarea fondurilor pentru închiderea proiectului finanțat din credite externe

rambursabile destinat finalizării proiectului finanțat conform Acordului de împrumut

”Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor

de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populați e

de până la 50.000 de locuitori”;

- alocarea fondurilor pentru plata pensiilor militare recalculate, precum și pentru

restituirea diferențelor dintre cuantumurile pensi ilor cuvenite pentru luna decembrie 2010

și cele stabilite în baza Legii nr. 119/2010;

- adoptarea unor acte normative cu influențe asupra veniturilor și cheltuielilor

bugetare;
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- prevederile Legii nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și

completările ulterioare, potrivit cărora legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul

exercițiului bugetar prin legi de rectificare;

șiținând seama de faptul că nepromovarea prezentului act normativ ar putea avea

drept consecințe negative următoarele:

- riscul neasigurării fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în

vederea desfășurăriiactivității acestora în bune condiții până la finele anului, pentru

cheltuieli de întreținereșifuncționare a ordonatorilor principali de credite;

- riscul neasigurării fondurilor necesare desfășurării normale a

activitățiiunităților administrativ-teritoriale până la finele anului poate conduce la lipsa

fondurilor pentru demararea programului pilot „Masa caldă” precum și a programului

„fructe în școli”, pentru cheltuieli aferente drepturilor asistenților personali ai persoanelor

cu handicap, sistemului de protecție a  copilului și centrelor de asistență socială a

persoanelor cu handicap la unele unități administrativ-teritoriale;

- riscul neasigurării fondurilor necesare plății integrale a drepturilor de asistență

socială (indemnizații pentru creștere copil, ajutoare sociale, alocații de stat pentru copii,

indemnizații pentru persoanele cu handicap) și a drepturilor salariale aferente personalului

din unele instituții și autorități publice;

- riscul neasigurării fondurilor pentru închiderea proiectului finanțat din credite

externe rambursabile destinat finalizării proiectului finanțat conform Acordului de

împrumut „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a

stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o

populație de până la 50.000 de locuitori”;

- riscul neasigurării fondurilor necesare pentru plata pensiilor militare

recalculate, precum și pentru restituirea diferențelor dintre cuantumurile pensiilor cuvenite

pentru luna decembrie 2010 și cele stabilite în baza Legii nr. 119/2010;

- riscul necorelării planificării bugetare cu evoluția prognozată a indicatorilor

macroeconomici șiexecuția bugetară pe primele nouă luni ale anului;

în considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public general

și constituie situații de urgențăși extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
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în temeiul art.115 alin.(4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență .

CAPITOLUL I
Dispoziții referitoare la rectificarea bugetară pe anul 2016

Art.1. – Bugetul de stat pe anul 2016, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul

2016, nr.339/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.941 și nr.941 bis

din 19 decembrie 2015, cu modificărileși completările ulterioare, se modificășise

completează potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

Art.2. –(1) Influențele asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2016, detaliate pe

capitole și subcapitole, sunt prevăzute în anexa nr.1.

(2) Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2016 pe titluri de

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

(3)Bugetul de stat pe anul 2016 se diminuează la venituri cu suma de326,7milioane

leiși se majoreazăla cheltuieli cu suma de904,5milioane lei,iar deficitulse majoreazăcu

suma de1.231,2 milioane lei.

Art.3. -Se autorizează Consiliul Concurenței, în anexa nr. 3/08/13 „Bugetul pe

capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2016 - 2019

(sumele alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)", să majoreze

veniturile proprii cu suma de 805 mii lei la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii

și alte activități", subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări servicii".

Art.4. - Se autorizează Ministerul Afacerilor Externe în anexa nr.3/14/29 „Fișa

obiectivului/proiectului/categoriei de investiții”, la fișa cod obiectiv 2 „Dotări independente”,

la capitolul 51.01 „Autorități publice și acțiuni externe”, titlul 71 „Active nefinanciare”,

articolul 71.01 „Active fixe”, să suplimenteze creditele de angajament cu suma de 5.000

mii lei, astfel: la alineatul 71.01.02 „Mașini, echipamente și mijloace de transport” cu suma

de 3.500 mii lei și la alineatul 71.01.03 „Mobilier, aparatură birotică și alte active
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corporale” cu suma de 1.500 mii lei.

Art.5. - (1)  Se autorizează  Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației

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

cheltuieli, articole și alineate pe anii 2016 - 2019 (sumele alocate pentru activități finanțate

integral din venituri proprii)", să majoreze veniturile proprii cu suma de 20.356 mii lei la

capitolul 36.10 „Diverse venituri", subcapitolul 36.10.50 „Alte venituri".

(2) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice să

introducă în anexa nr. 3/15/27„Fișa programului” următoarele modificări:

a) la programul bugetar cod 606 „Programul construcții locuințe sociale pentru

chiriașii evacuați din casele naționalizate conf. O.U.G. nr.74/2007” să diminueze creditele

de angajament și creditele bugetare aferente anului 2016 cu suma de 4.000 mii lei la

capitolul 70.01„Locuințe, Servicii si Dezvoltare Publica”, titlul 51 „Transferuri între unități

ale administrației publice”,

b) la programul bugetar cod 50 „Construcția de locuințe sociale conform Legii nr.

114/1996” să majoreze creditele de angajament și creditele bugetare aferente anului 2016

cu suma de 4.000 mii lei la capitolul 70.01„Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică”, titlul

51 „Transferuri între unități ale administrației publice”.

Art.6. - (1) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, în anexa nr. 3/16/05 „Fișa

Programului finanțat potrivit Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 64/2007", să

diminueze pe anul 2016 creditele de angajament cu suma de 192.200 mii lei, pentru

proiectul 4091 „Programul de modernizare a administrației fiscale – Banca Mondială”.

(2) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, în anexa nr.3/16/21 „Fișa

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

din alte facilitățipostaderare", la sursa 08 „Finanțare externă nerambursabilă” să introducă

proiectul  „Întărirea capacității administrative la nivelul ANAF în domeniul stabilirii

rezidenței fiscale și identificării operațiunilor derulate fraudulos prin utilizarea entităților off-

shore”, cu credite de angajament în sumă de 159 mii lei, din care la alineatul 56.18.01

„Finanțarenațională"  în sumă de 24 mii lei și la alineatul 56.18.02 „Finanțare externă

nerambursabilă"  în sumă de 135 mii lei.

(3) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, în anexa nr. 3/16/23 „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 facilitățiși instrumente

postaderare" să introducă următoarele modificări:

a) să diminueze creditele de angajament pe anul 2016 la proiectul „Dezvoltarea
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capacității de administrare a datoriei publice guvernamentale prin utilizarea instrumentelor

financiare derivate" cu suma de 36 mii lei;

b) să diminueze creditele de angajament pe anul 2016 cu suma de 143 mii lei la

proiectul „Sprijinirea Autorității de Certificare și Plată în vederea gestionării eficiente a

Fondurilor Europene Structurale și de Investiții ";

c) să diminueze creditele de angajament aferente anului 2013 la proiectul 1237

„Creșterea responsabilizării administrației publice prin modernizarea sistemului informatic

pentru raportarea situațiilor financiare ale instituțiilor publice" cu suma de 501 mii lei la

alineatul 56.02.01 „Finanțarenațională", cu suma de 2.838 mii lei la alineatul 56.02.02

„Finanțare externă nerambursabilă" și cu suma de 802 mii lei la alineatul 56.02.03

„Cheltuieli neeligibile".

(4) Se autorizează Ministerul Finanțelor 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 și de Pescuit și a altor facilitățiși instrumente postaderare", să modifice creditele

de angajament aferente anului 2014 conform execuție Programului RO 10 „Copii și tineri

aflați în situații de risc și inițiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților

naționale și pentru promovarea incluziunii sociale” astfel: la articolul 56.35 „Transferuri

reprezentând cofinanțarea publică în cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de

proiect/beneficiari instituții publice" cu suma de 3.227 mii lei și la articolul 56.37

„Transferuri reprezentând cofinanțarea publică în cadrul mecanismului SEE, pentru

promotorii de proiect/beneficiari alții decâtinstituții publice" cu suma de 195 mii lei.

(5) Se autorizează Ministerul Finanțelor 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 și de Pescuit și a altor facilitățiși instrumente postaderare", să suplimenteze

creditele de angajament pe anul 2016 din cadrul Programului RO 10 „Copii și tineri aflați

în situații de risc și inițiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și

pentru promovarea incluziunii sociale”, la articolul 56.23 „Alte cheltuieli ocazionate de

implementarea programelor cu finanțare din FEN" cu suma de 416 mii lei și la articolul

56.35 „Transferuri reprezentând cofinanțarea publică în cadrul mecanismului SEE, pentru

promotorii de proiect/beneficiari instituții publice" cu suma de 2 mii lei.

(6) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, să introducă, în anexa nr.3/16/27

„Fișa programului", un program nou respectiv, Programul „Introducerea plății cu cardul

prin intermediul ghișeului virtual de plăți, denumit SNEP, a impozitelor și taxelor, ca

metodă alternativă de plată, pentru persoanele fizice”, în sumă totală de 1.872 mii lei pe
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perioada 2016-2019, în anul 2016 cu credite de angajament în sumă de 696 mii lei și

credite bugetare în sumă de 58 mii lei, la capitolul 51.01 „Autorități publice și acțiuni

externe”, titlul 20 „Bunuri și servicii”.

Art.7. - (1) Se autorizează Ministerul Justiției, în anexa nr. 3/17/13 „Bugetul pe

capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2016 - 2019

(sumele alocate pentru activitățifinanțate integral din venituri proprii)" să introducă

următoarele modificări:

a) 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 eliberarea de licențeșiautorizații de funcționare" cu suma de 150 mii lei;

b) să diminueze la capitolul 30.10 „Venituri din proprietate", subcapitolul

30.10.05 „Venituri din concesiuni și închirieri" cu suma de 94 mii lei;

c) să diminueze la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte

activități" subcapitolul 33.10.05 „Taxe și alte venituri din învățământ" cu suma de 123 mii

lei.

(2)  Se autorizează Ministerul Justiției, în anexa nr. 3/17/15 „Sinteza bugetelor

centralizate ale instituțiilor publice finanțateparțial din venituri proprii pe anii 2016 - 2019",

la capitolul 61.10 „Ordine publică șisiguranțănațională ", titlul 51 „Transferuri între unități

ale administrației publice", să majoreze alineatul 51.01.10 „Transferuri privind contribuții

de sănătate pentru persoane care execută pedepse privative de libertate sau arest

preventiv" cu suma de 820 mii lei și să diminueze alineatul 51.01.51 „Transferuri din

bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele care se

află în executarea măsurilor prevăzute la art. 105, 113 și 114 din Codul penal, precum și

pentru persoanele care se află în perioada de amânare sau întrerupere a executării

pedepsei privative de libertate", cu suma de 9 mii lei.

(3) Se autorizează Ministerul Justiției, ca în bugetul fondurilor externe

nerambursabile, să diminueze capitolul 42.08 „Subvenții de la bugetul de stat”,

subcapitolul  42.08.61 „Cofinanțare publică acordată în cadrul mecanismului norvegian”

cu suma de 675 mii lei și capitolul 45.08 „Sume primite de la UE/alți donatori în contul

plăților efectuate și prefinanţări” subcapitolul 45.08.18 „Mecanismul financiar norvegian”

cu suma de 3.825 mii lei.

(4) Se autorizează Ministerul Justiției să introducă în anexa nr. 3/17/21 „Fișa

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

din alte facilități postaderare" următoarele modificări:



7

a) la proiectul 5374 „Îmbunătățirea sistemului de management al cauzelor ECRIS”

să diminueze în anul 2016 creditele de angajament cu suma de 4.500 mii lei;

b) la proiectul 6313 „Consolidarea capacității Penitenciarului pentru minori și tineri

Bacău de a respecta instrumentele internaționale relevante privind drepturile omului" să

diminueze în anul 2016 creditele de angajament cu suma de 290 mii lei;

c) la proiectul 8484 „COPTHREE (cooperare România-Moldova)” să diminueze în

anul 2016 creditele de angajament cu suma de 90 mii lei;

d) la proiectul 8485 „DELTA” să diminueze în anul 2016 creditele de angajament cu

suma de 113 mii lei.

(5) Se autorizează Ministerul Justiției în anexa nr. 3/17/29 „Fișa

obiectivului/proiectului/categoriei de investiții", la capitolul 61.10 „Ordine publică

șisiguranțănațională", titlul 71 „Active nefinanciare”, articolul 71.03 „Reparații capitale

aferente activelor fixe", la fișa cod obiectiv 1078 „Cheltuieli de expertiză, proiectare,

asistență tehnică, pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar și de execuție

privind reparațiile capitale, precum și alte categorii de lucrări de intervenții, cu excepția

celor incluse la lit. d), astfel cum sunt definite de legislația în vigoare, inclusiv cheltuielile

necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilorși acordurilor prevăzute de lege" să

diminueze creditele de angajament și creditele bugetare cu suma de 283 mii lei.

Art.8. –(1) Se autorizează Ministerul Apărării Naționale în anexa nr. 3/18/02

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

2016-2019 (sumele alocate din bugetul de stat)”, să majoreze la capitolul 68.01 „Asigurări

și asistență socială", titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice", alineatul

51.01.26 „Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru

persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului" cu suma de 9 mii lei.

(2) Se autorizează Ministerul Apărării Naționale să introducă în anexa nr. 3/18/13

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

2016-2019 (sumele alocate pentru activitățifinanțate integral din venituri proprii)",

următoarele modificări:

a) să majoreze la capitolul 30.10 „Venituri din proprietate”, subcapitolul 30.10.05

„Venituri din concesiuni și închirieri" cu suma de 20 mii lei;

b) să diminueze la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități”,

subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări servicii" cu suma de 570 mii lei;

c) să introducă capitolul 36.10 „Diverse venituri", subcapitolul 36.10.32 „Sume

provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți", paragraful 36.10.32.01 „Sume

provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți” cu suma de 907 mii lei;
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d) să diminueze la capitolul 39.10 „Venituri din valorificarea unor bunuri”,

subcapitolul 39.10.01 „Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice" cu

suma de 178.386 mii lei.

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

obiectivului/proiectului/categoriei de investiții", la capitolul 60.01 „Apărare", titlul 71 „Active

nefinanciare”, articolul 71.01 „Active fixe", alineatul 71.01.30 „Alte active fixe", la fișa cod

obiectiv 5 „e. Alte cheltuieli asimilate investițiilor", să majoreze creditele de angajament cu

suma de 5.000.000 mii lei.

(4) În anul 2016, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de

urgență, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea privind finanțele publice

nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la

dispoziția Guvernului, prin hotărâre a Guvernului, se pot aloca Ministerului Apărării

Naționale sume pentru finanțarea unor cheltuieli aferente obligațiilor ce derivă din

contractele de achiziții de materiale, active fixe, servicii, lucrări pentru efectuarea de

reparații curente și reparații capitale la tehnica de luptă și echipamente militare.

(5) În anul 2016, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de

urgență, prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (9) din Legea nr. 500 /2002, cu

modificările și completările ulterioare, în vederea finalizării unor achiziții de echipamente

militare, se autorizează Ministerul Apărării Naționale să efectueze virări de credite

bugetare și de angajament, între capitole bugetare și între programe, peste limitele

prevăzute, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.

Art.9. -(1) Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne, în anexa nr.3/19/02

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

2016 – 2019 (sumele alocate de la bugetul de stat)”, să diminueze la capitolul 61.01

„Ordine publică șisiguranțănațională ”, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației

publice”, articolul 51.01 „Transferuri curente”, cu suma de 179 mii lei alineatul 51.01.10

„Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoane care execută pedepse

privative de libertate sau arest preventiv” și cu suma de 178 mii lei alineatul 51.01.52

„Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru

cetățeni străini aflați în centrele de cazare”;

(2) Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne să introducă în anexa nr. 3/19/13

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

2016-2019 (sumele alocate pentru activitățifinanțate integral din venituri proprii)”, la partea

de venituri,  următoarele modificări:
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a) să introducă capitolul 36.10 „Diverse venituri”, subcapitolul 36.10.32 „Sume

provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți”, paragraful 36.10.32.01 „Sume

provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți”, cu suma de 40 mii lei;

b) să diminueze capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități”,

subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări servicii”, cu suma de 317 mii lei;

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

39.10.02 „Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat și de mobilizare”, cu suma

de 193.764 mii lei.

Art.10. - Se autorizează Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și

Persoanelor Vârstnice, în anexa nr. 03/20/02 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe,

titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2016 - 2019 sumele alocate din bugetul de

stat", la capitolul 68.01 „Asigurări șiasistență socială", titlul 51 „Transferuri între unități ale

administrației publice", să majoreze alineatele 51.01.26 „Transferuri privind contribuția de

asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea

copilului" cu suma de 12.900 mii lei și 51.01.31 „Transferuri privind contribuția de sănătate

pentru persoanele beneficiare de ajutor social" cu suma de 3.000 mii lei.

Art.11. - Se autorizează Ministerul Tineretului și Sportului să diminueze în anexa

nr. 3/21/02a „Sume pentru Comitetul Olimpic și Sportiv Român și categoriile de cheltuieli

finanțate din acestea pe anul 2016", la  capitolul 67.01 „Cultură, recreere și religie", titlul

10 „Cheltuieli de personal" cu suma de 1.069 mii lei și să suplimenteze cu aceeași sumă

titlul 20 „Bunuri și servicii”.

Art.12. - Se autorizează Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în anexa nr.

3/22/29 „Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții", la capitolul 83.01 „Agricultură,

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

„Construcții”, să introducă două obiective de investiții noi – „Centrul local de tip modular

A.P.I.A. Moinești-județul Bacău”, cu credite de a ngajament în sumă de 963 mii lei și

credite bugetare în sumă de 26 mii lei și „Centrul local de tip modular A.P.I.A. Videle-

județul Teleorman”, cu credite de angajament în sumă de 991 mii lei și credite bugetare în

sumă de 29 mii lei, cu încadrare în prevederile bugetare aprobate.

Art.13. - (1) În bugetul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor la capitolul 74.01

„Protecția mediului”, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice” este
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prevăzută și suma de 473 mii lei reprezentând transferuri către instituții publice aferente

finanțării Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate .

(2) Se autorizează Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor să introducă anexa

nr.3/23/15„Sinteza bugetelor centralizate ale instituțiilor publice finanțate parțial din

venituri proprii pe anii 2016-2019” în bugetul propriu pentru aplicarea Legii nr. 95/2016

privind înființarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate și pentru modificarea

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privin d regimul ariilor naturale protejate,

conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice.

Art.14.- (1) În bugetul Ministerului Transporturilor, la capitolul 84.01 „Transporturi”,

titlul 59 „Alte cheltuieli”, alineatul 59.17 „Despăgubiri civile”, este cuprinsă suma de 18.107

mii lei, destinată achitării hotărârilor judecătorești definitive și irevocabile stabilite în

sarcina Ministerului Transporturilor.

(2) Din sumele aprobate pentru Ministerul Transporturilor, la titlul 55 „Alte

transferuri", alineatul 55.01.12 „Investiții ale agenților economici cu capital de stat”, se va

plăti suma de 6.830 mii lei în contul Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători

„CFR Călători” – SA, conform Sentinței civile nr.1049/12.02.2015, precum și a Deciziei

irevocabile nr.5834 din 2 decembrie 2015, sumă ce a fost utilizată de Societatea Națională

de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” – SA pentru achitarea din surse proprii a

datoriilor restante către furnizorii de investiții și a majorărilor de întârziere aferente.

(3) Din suma prevăzută în bugetul Ministerului Transporturilor pe anul 2016, la

capitolul 84.01 „Transporturi”, titlul 71 „Active nefinanciare”, suma de 4.969 mii lei se

repartizează Școlii Superioare de Aviație Civilă.

(4) În bugetul Ministerului Transporturilor, la capitolul 84.01 „Transporturi”, titlul 40

„Subvenții”, articolul 40.14 „Susținerea infrastructurii de transport” este cuprinsă suma de

5.500 mii lei, sumă necesară pentru decontarea cheltuielilor aferente unor operațiuni de

dragare a fluviului Dunărea, precum și a altor acțiuni specifice pe sectorul de Dunăre,

cuprins între km.610 și km.375.

(5) Cu suma de 55.000 mii lei, prevăzută în bugetul Ministerului Transporturilor la

capitolul 84.01 „Transporturi”, titlul 72 „Active financiare”, articolul 72.01 „Active

financiare”, alineatul 72.01.01 „Participare la capitalul social al societăților comerciale”, se

majorează contribuția statului la capitalul social al Societății Comerciale de Transport cu

Metroul București „Metrorex” – SA.

(6) Suma prevăzută la alin.(5) se încasează de Societatea Comercială de Transport

cu Metroul București „Metrorex” – SA  într-un cont de disponibil deschis la Trezoreria
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Statului și se utilizează pentru acoperirea ratei aferente anului 2016, la creditul comercial

contractat de la CEC Bank, având ca obiect plata prestațiilor cu mentenanța materialului

rulant din perioada 2009-2010.

Art.15. – (1) În cadrul influenței  aprobată prin prezenta ordonanță de urgență în

bugetul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, la capitolul 65.01

„Învățământ", titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice", se majorează

alineatul 51.01.02 „Finanțarea de bază a învățământului superior” cu suma de 39.955 mii

lei și se diminuează  alineatul 51.01.01 „Transferuri către instituții publice” cu suma de

19.455 mii lei.

(2) Suma de 39.955 mii lei prevăzută la alin.(1) va fi utilizată exclusiv pentru

aplicarea în anul 2016 a prevederilor Legii nr. 85/2016 privind plata diferențelor salariale

cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 -

13 mai 2011, de către instituțiile de învățământ universitar de stat.

(3) Suma prevăzută la alin. (2) și neutilizată până la finele anului de către

instituțiile de învățământ superior de stat se restituie la bugetul de stat.

(4) Se autorizează Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, la anexa

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

alineate pe anii 2016 - 2019 (sumele alocate pentru activități finanțate integral din venituri

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

a) să diminueze  capitolul 33.10 „Venituri din prestări și servicii și alte activități", cu

suma de 217.955 mii lei;

b) să suplimenteze capitolul 48.10 „Sume primite de la UE/alți donatori în contul

plăților efectuate și prefinanţări aferente cadrului financiar 2014 - 2020" cu suma de

217.955  mii lei.

(5) Se autorizează Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice s ă

detalieze pe subcapitole de venituri sumele prevăzute la alin.(4), inclusiv prin introducerea

de subcapitole noi.

Art.16. –(1) Se autorizează Ministerul Culturii să introducă în anexa nr. 3/27/27

„Fișa programului" diminuarea creditelor bugetare și creditelor de angajament aferente

programului cod 128 „Restaurarea monumentelor istorice" cu suma de 11.000 mii lei la

capitolul 67.01 „Cultură, recreere și religie", titlul 51 „Transferuri între unități ale

administrației publice". Suma de 11.000 mii lei se va utiliza pentru acoperirea cheltuielilor
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curente și de capital de către instituțiile subordonate Ministerului Culturii finanțate din

venituri proprii șisubvenții acordate de la bugetul de stat.

(2) Se autorizează Ministerul Culturii ca, în anexa nr.3/27/21 „Fișa Proiectului cu

finanțare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alți donatori și din alte

facilități postaderare”, la proiectul 6685 „Europa pentru Cetățeni 2014-2020”, titlul 56

„Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", să

suplimenteze creditele de angajament și creditele bugetare cu suma de 20 mii lei la

alineatul 56.01.01 „Finanțarenațională”.

(3) Se autorizează Ministerul Culturii ca, în anexa nr.3/27/21 „Fișa Proiectului cu

finanțare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alți donatori și din alte

facilități postaderare”, la proiectul 5333 „Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural

și natural PA16/RO12”, titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

(FEN) postaderare", să introducă alineatul 56.01.03 „Cheltuieli neeligibile" cu credite de

angajament și credite bugetare în sumă de 150 mii lei.

(4) Se autorizează Ministerul Culturii ca, în anexa nr.3/27/23 „Fișa Proiectului

finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a UE,

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

proiectul 8773 „E- Cultura Biblioteca Digitală a României”, capitolul 67.01 „Cultură,

recreere și religie”, titlul 58„Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

aferente cadrului financiar 2014-2020”, articolul 58.01 „Programe din Fondul European de

Dezvoltare Regională (FEDR)", să diminueze creditele bugetare cu suma de 1.475 miilei

la alineatul 58.01.01 „Finanțarenațională",respectiv cu suma de 12.975 mii lei la alineatul

58.01.02 „Finanțare externă nerambursabilă".

Art.17. - (1) Cu suma de 172.356 mii lei prevăzută în bugetul Ministerului

Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională la capitolul 85.01 „Comunicații”, titlul 72

„Active financiare” alineatul 72.01.01 „Participare la capitalul social al societăților

comerciale" ministerul poate majora contribuția statului la capitalul social al Companiei

Naționale „Poșta Română”- S.A.” proporțional cu cota de participare deținută doar în

condițiile în care Fondul Proprietatea va participa la majorarea capitalului social

proporțional cu cota de participare deținută.

(2) Suma prevăzută la alin.(1) se virează de către Ministerului Comunicațiilor și

pentru Societatea Informațională, după parcurgerea procedurilor în domeniul ajutorului de

stat, Companiei Naționale „Poșta Română” - S.A. într-un cont de disponibil deschis la
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Trezoreria Statului și se utilizează pentru achitarea datoriilor restante la bugetul general

consolidat.

Art.18. - (1) Se autorizează Serviciul Român de Informații în anexa nr. 3/31/02

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

2016-2019 – sumele alocate din bugetul de stat”, să majoreze cheltuielile la capitolul

68.01 „Asigurări și asistență socială”, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației

publice”, alineatul 51.01.26 „Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate

pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului” cu suma de 10 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 efectueze următoarele modificări:

a) la proiectul 6720 „Setting-up an Air Marshal Training Center – ARMLET”, titlul 56

„Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare”, la sursa de

finanțare 08 „Fonduri externe nerambursabile”, să majoreze creditele bugetare pe coloana

„Execuție preliminată 2015” cu suma de 177 mii lei și să diminueze pe anul 2016 creditele

bugetare cu suma de 177 mii lei;

b) la proiectul 9715 „Consolidarea securității aviatice prin utilizarea Computer

Based Training”, să diminueze creditele de angajament și creditele bugetare pe anul 2016

cu suma de 17 mii lei;

c) la proiectul 9716 „Panouri de protecție balistică pentru limitarea exploziilor în

aeroporturi”, să diminueze creditele de angajament și creditele bugetare pe anul 2016 cu

suma de 131 mii lei.

(3) Se autorizează Serviciul Român de Informații, în anexa nr. 3/31/23 „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”, să efectueze următoarele modificări:

a) să modifice denumirea proiectului cod 8775 din „Sistem informatic integrat de

analiză avansată a volumelor mari de date și avertizare timpurie – SII ANALYTICS” în „SII

ANALYTICS – Sistemul informatic de integrare și valorificare operațională și analitică a

volumelor mari de date”;

b) la proiectul cod 8775 din „SII ANALYTICS – Sistemul informatic de integrare și

valorificare operațională și analitică a v olumelor mari de date”, să diminueze, pentru anul

2016, creditele de angajament cu suma de 567 mii lei și creditele bugetare cu suma de

35.383 mii lei, cu încadrare în valoarea totală a proiectului.
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Art.19. – (1) Se autorizează Serviciul de Protecție și Pază în anexa nr. 3/33/13

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

2016-2019 (sumele alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)" să

suplimenteze veniturile proprii cu suma de 16 mii lei la capitolul 33.10 „Venituri din prestări

de servicii și alte activități", prin diminuarea subcapitolului 33.10.08 „Venituri din prestări

servicii" cu suma de 4 mii lei și majorarea subcapitolului 33.10.50 „Alte venituri din prestări

servicii și alte activități" cu suma de 20 mii lei.

(2) Se autorizează Serviciul de Protecție și Pază, în anexa nr. 3/33/29 „Fișa

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

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

angajament cu suma de 232 mii lei la fișa cod obiectiv 2 „Dotări independente” și cu

suma de 10 mii lei la fișa cod obiectiv 5 „Alte cheltuieli asimilate investițiilor”.

Art.20. - (1) Prin derogare de la art. 52 alin. (1), (3) – (8) și (10) din Legea nr.

500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, se

autorizează Serviciul de Telecomunicații Speciale să angajeze, ordonanțeze și să

efectueze plăți în anul 2016, reprezentând chirii aferente anului 2017 pentru spațiile

tehnice și spațiile pe piloni, închiriate de Serviciul de Telecomunicații Speciale de la terți

proprietari de amplasamente de telecomunicații.

(2) Lichidarea cheltuielilor angajate, ordonanțate și plătite conform alin . (1) se

realizează în anul 2017, pe baza documentelor justificative care atestă prestarea

efectivă a serviciilor.

Art.21. -Se autorizează Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul

de Afaceri în anexa nr.3/35/29 „Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții" să

introducă la capitolul 51.01 „Autorități publice șiacțiuni externe", titlul 71 „Active

nefinanciare" la poziția „C - Alte cheltuieli de investiții" fișa cod obiectiv 4 „d. cheltuieli de

expertiză, proiectare, asistență tehnică, pentru probe tehnologice și teste și predare la

beneficiar și de execuție privind consolidările șiintervențiile pentru prevenirea sau

înlăturarea efectelor produse de acțiuni accidentale șicalamități naturale - cutremure,

inundații, alunecări, prăbușiriși tasări de teren, incendii, accidente tehnice, inclusiv

cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilorși acordurilor prevăzute de

lege” cu credite bugetare și credite de angajament  în sumă de 130 mii lei.
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Art.22. -(1) În bugetul Ministerului Energiei la capitolul 81.01 „Combustibili și

energie” titlul 40 „Subvenții” este cuprinsă și suma de 200.000 mii lei destinată închiderii

a două mine de huilă necompetitive din cadrul Complexului Energetic Hunedoara.

(2) Suma prevăzută la alin.(1) se virează, în condițiile legii, după parcurgerea

procedurilor în domeniul ajutorului de stat, Complexului Energetic Hunedoara de către

Ministerul Energiei.

Art.23. - Se autorizează Academia Română la anexa nr.3/37/13 „Bugetul pe

capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2016-2019

(Sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)”,  să majoreze

partea de venituri cu suma de 9.239 mii lei,  prin majorarea  capitolului 33.10 „Venituri

din prestări de servicii și alte activități”, subcapitolul 33.10.04 „Taxe și tarife pentru

analize și servicii efectuate de laboratoare” cu suma de 12 mii lei, subcapitolul 33.10.05

„Taxe și alte venituri în învățământ” cu suma de 5 mii lei, subcapitolul 33.10.08 „Venituri

din prestări servicii” cu suma de 381 mii lei, subcapitolul 33.10.20 „Venituri din cercetare”

cu suma de 8.779 mii lei, subcapitolul 33.10.50 „Alte venituri din prestări servicii și alte

activități” cu suma de 54 mii lei și a capitolului 36.10 „Diverse venituri”, subcapitolul

36.10.50 „Alte venituri” cu suma de 8 mii lei.

Art.24. - Se autorizează Agenția Națională de Presă „Agerpres” să introducă, în

anexa nr.3/43/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole

și alineate pe anii 2016-2019 – sumele alocate pentru activități finanțate integral din

venituri proprii”, la partea de venituri, capitolul 37.10 „Transferuri voluntare, altele decât

subvențiile”, subcapitolul 37.10.01 „Donații și sponsorizări” cu suma de 16 mii lei.

Art.25. - În anexa nr.3/46/02a „Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de

cheltuieli, articole și alineate pe anul 2016 (destinația sumelor/cheltuieli lor alocate din

bugetul de stat)” la bugetul Societății Române de Televiziune, titlul 20 „Bunuri și servicii”,

articolul 20.01 „Bunuri și servicii”, alineatul 20.01.09 „Materiale și prestări de servicii cu

caracter funcțional”, poziția „Producția TV pentru postul TVR Moldova (Grila a II-a TVRi)”

se diminuează cu suma de 1.000 mii lei și se introduce la titlul 71 „Active nefinanciare”,

articolul 71.01 „Active fixe”, alineatul 71.01.30 „Alte active fixe” o nouă poziție cu

titulatura „Producția TV pentru postul TVR Moldova (Grila a II-a TVRi) – licențe” cu suma

de 1.000 mii lei.
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Art.26. -(1) Se autorizează  Ministerul Fondurilor Europene ca în anexa nr.

3/54/24 „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 și de Pescuit și altor facilități și instrumente

postaderare" în cadrul Programului Operațional Sectorial CreștereaCompetitivității

Economice, să majoreze creditele de angajament la articolul 56.23 „Alte cheltuieli

ocazionate de implementarea programelor cu finanțare din FEN” cu suma de  5.100 mii

lei.

(2) Din sumele aprobate în bugetul Ministerului Fondurilor Europene pe anul 2016

la capitolul 51.01 „Autorități publice și acțiuni externe”, titlul 55 „Alte transferuri”, suma de

257 mii lei se virează Ministerului Finanțelor Publice, în conformitate cu prevederile art.5

alin.(32) 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. 3241604890 din data

de 12 aprilie  2016.

(3) Ministerul Fondurilor Europene virează suma de 257 mii lei în contul RO

40TREZ99954010300XXXXX „Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări

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.

(4) Suma de 257 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.27. -(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2016 pentru

finanțarea cheltuielilor bugetelor locale se majorează cu suma de 1.289.600 mii lei,

astfel:

a) se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru

finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, cu suma de 180.616 mii lei,

potrivit anexei nr.3;

b) se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru

finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor,

sectoarelor și municipiului București, cu suma de 568.066 mii lei, potrivit anexei nr.4;
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c) se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru

echilibrarea bugetelor locale cu suma de 938.272 mii lei;

d) se diminuează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru

finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat pe anul 2016 cu suma de

19.936 mii lei, potrivit anexei nr.6;

e) se diminuează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru

echilibrarea bugetelor locale, alocate potrivit prevederilor art.55 alin.(1) lit.b) din

Ordonanța Guvernului nr.14/2016 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2016, cu

suma de 377.418 mii lei, reprezentând sume nesolicitate de către unitățile administrativ-

teritoriale, aflate în sold.

(2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin.(1), lit. a) sunt

destinate:

a) finanțării sistemului de protecție a copilului și centrelor de asistență socială a

persoanelor cu handicap;

b) finanțării cheltuielilor determinate de implementarea programului de încurajare a

consumului de fructe proaspete în școli, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a

Guvernului nr.66/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a

Guvernului nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de

fructe proaspete în școli, pentru preșcolarii din grădinițele de stat autorizate/acreditate și

particulare acreditate cu program normal de 4 ore, în anul 2016;

c) finanțării cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizațiile stabilite prin lege,

precum și contribuțiile aferente acestora din învățământul special și din centrele județene

de resurse șiasistențăeducațională;

d) finanțării drepturilor copiilor cu cerințeeducaționale speciale integrați în

învățământulde masă, prevăzute în anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014

pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129

alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecțiași promovarea drepturilor copilului.

(3) Finanțarea serviciilor sociale prevăzute la alin. (2) lit. a) se va face pe baza

standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, aprobate potrivit

legii.

(4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin.(1), lit. b) sunt

destinate:

a) finanțării cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizațiile stabilite prin lege,

precum și contribuțiile aferente acestora din unitățile de învățământ preuniversitar de stat;

b) finanțării drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau

indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav acordate în baza prevederilor art.
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42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecțiași promovarea drepturilor persoanelor

cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

c) finanțării cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor și municipiului

București, respectiv pentru: sistemul de protecție a copilului, centrele de asistență socială

a persoanelor cu handicap, finanțarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizațiile

stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora din învățământul special și din

centrele județene de resurse șiasistențăeducațională , implementarea programului de

încurajare a consumului de fructe proaspete în școli, potrivit prevederilor Ordonanței de

urgență a Guvernului nr.66/2016, pentru preșcolarii din grădinițele de stat

autorizate/acreditate și particulare acreditate cu program normal de 4 ore, în anul 2016;

d) finanțării cheltuielilor privind acordarea unui suport alimentar, potrivit prevederilor

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2016 privind aprobarea Programului-pilot de

acordare a unui suport alimentar pentru preșcolariiși elevii din 50 de unități de învățământ

preuniversitar de stat.

(5) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin.

(4) lit.a)-c) pe comune, orașe, municipii, sectoare și municipiul București, după caz, se

face prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor

publice/șefuluiadministrațieijudețene a finanțelor publice, iar pentru finanțareaunităților de

învățământ preuniversitar de stat, cu asistența tehnică de specialitate a inspectoratului

școlar, în funcție de numărul de elevi/preșcolariși standardele de cost aferente și de

numărul de beneficiari ai serviciilor respective.

(6) Economiile înregistrate la plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești

având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială în favoarea personalului din

unitățile de învățământ special, din centrele de resurse și asistență educațională și din

unitățile de învățământ preuniversitar de stat, precum și cele înregistrate la plata

drepturilor stabilite potrivit prevederilor Legii nr.85/2016 privind plata diferențelor salariale

cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 -

13 mai 2011, din unitățile de învățământ special, din centrele de resurse si asistență

educațională și din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, pot fi utilizate pentru

plata salariilor, sporurilor, indemnizațiilor și a altor drepturi salariale în bani stabilite prin

lege, precum și pentru plata contribuțiilor aferente acestora, pentru aceeași categorie de

personal.

(7) Economiile înregistrate la finanțarea unor cheltuieli descentralizate la nivelul

județelor, cu excepția celor prevăzute la alin.(6), pot fi utilizate pentru finanțar ea celorlalte

categorii de cheltuieli care, potrivit legii, se finanțează din aceeași sursă, fără a afecta

finanțarea celorlalte servicii care se asigură din suma totală repartizată.
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(8) Economiile înregistrate la una din categoriile de cheltuieli prevăzute în

coloanele E și F din anexa nr.3, respectiv în coloanele C și D din anexa nr.4 la Ordonanța

Guvernului nr.14/2016 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2016, pot fi utilizate la

finanțarea celeilalte categorii, cu încadrare în sumele totale aprobate.

(9) Sumele prevăzute la alin.(1) lit.c) au următoarea destinație:

a) suma de 919.108 mii lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor,

orașelor, municipiilor, județelor potrivit anexei nr. 5. Repartizarea pe unități administrativ-

teritoriale se va face potrivit prevederilor art.4 alin.(2)-(4) din Legea bugetului de stat pe

anul 2016, nr.339/2015, după formula pusă la dispoziție de către Ministerul Finanțelor

Publice în termen de 5 zile de la data publicării prezentei ordonanțe;

b) suma de 19.164 mii lei potrivit anexei nr. 5a, pentru achitarea debitelor restante

ale unităților administrativ-teritoriale din județul Suceava, reprezentând rate de capital și

dobânzi aferente împrumutului extern, contractat pentru realizarea Programului „Utilitățiși

mediu la standarde europene în județul Suceava", potrivit prevederilor art. XII alin. (1) lit.

c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-

bugetare, aprobată prin Legea nr. 240/2011.

Art.28.– (1)Influențele asupra bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al

Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate sunt prevăzute în anexa nr.7.

(2) Se autorizează Casa Națională de Asigurări de Sănătate, în anexa nr. 12/03

„Fișa programului", să diminueze creditele de angajament pe anul 2016  la „Programul

național privind asigurarea serviciilor medicale, a medicamentelor și dispozitivelor

medicale în cadrul sistemului de sănătate" cod 659 cu suma de 300.000 mii lei, și să

majoreze cu aceeași sumă „Programele naționale de sănătate curative" cod 530.

(3) Se autorizează Casa Națională de Asigurări de Sănătate, în anexa nr. 12/03

„Fișa programului", să majoreze creditele de angajament pe anul 2016 cu suma de

2.218.307 mii lei, pentru „Programul național privind asigurarea serviciilor medicale, a

medicamentelor și dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de sănătate", cod 659,

pentru încheierea unor noi contracte cost-volum-rezultat în aria terapeutică hepatită

cronică, la capitolul 66.05 „Sănătate", titlul 20 „Bunuri și servicii".
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CAPITOLUL II

Dispoziții finale

Art.29.-Sumele rambursate României pentru programele operaționale finanțate în

cadrul obiectivului convergență, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.311/2011

al Parlamentului European și al Consiliului din 13 decembrie 2011 de modificare a

Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului în ceea ce privește anumite dispoziții

referitoare la gestiunea financiară pentru anumite state membre care se confruntă cu

dificultăți grave, sau sunt amenințate de astfel de dificultăți cu privire la st abilitatea lor

financiară, rămase neutilizate după aplicarea  prevederilor art. 141 ale Ordonanței de

urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor

structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu modificările și

completările ulterioare și ale art. 56 din Legea nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul

2016, se utilizează pentru returnarea la bugetul de stat a sumelor utilizate din bugetul de

stat în cazul indisponibilității temporare a sumelor de la Comisia Europeană, reîntregirea

veniturilor din privatizare și a datoriilor programelor operaționale la alte programe

operaționale, precum și pentru efectuarea reglajelor financiare cu Comisia Europeană în

contextul închiderii programelor operaționale.

Art.30. - (1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze influențele

aprobate prin prezenta ordonanță de urgență, să efectueze virări de credite bugetare

și/sau credite de angajament neutilizate în bugetul aprobatși în anexele la acestași să

comunice Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a

prezentei ordonanțe de urgență, detalierea modificărilor aprobate.

(2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să modifice, după caz, în

anexele la bugetele acestora, creditele de angajament aferente influențelor

corespunzătoare creditelor bugetare prevăzute în anexa nr. 2.

Art.31. - (1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă

modificări în volumul și structura bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2016 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
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capital, și între bugetele acestora, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la

alineatul 51.01.01 „Transferuri către instituții publice".

(2) Se autorizează instituțiile din sectorul de apărare, ordine publică și siguranță

națională să introducă modificări în volumul și în structura buge tului de venituri și

cheltuieli pe anul 2016 al instituțiilor de învățământ superior militar subordonate,

finanțate integral din venituri proprii, inclusiv la și de la cheltuieli de personal și proiecte

cu finanțare externă nerambursabilă, cu încadrare în prevederile aprobate la alineatul

51.01.59 „Transferuri din sumele alocate de la bugetul de stat pentru instituțiile de

învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională”.

Art.32. - Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze virări de

credite bugetare și de credite de angajament neutilizate între/în cadrul programelor,

precum și  între/în cadrul pozițiilor „Obiective/proiecte de investiții în continuare”,

„Obiective/proiecte de investiții noi” și „Alte cheltuieli de investiții”, în limita prevederilor

bugetare aprobate precum și să efectueze corecții în coloanele de cheltuieli aferente

anilor anteriori, și să comunice Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 5 zile

lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, detalierea

modificărilor aprobate.

Art.33. – Sumele rămase în conturile de disponibil deschise la Trezoreria operativă

centrală codificate cu codul de identificare fiscală al unităților/subdiviziunilor administrativ-

teritoriale, după stingerea obligațiilor de plată aferente împrumuturilor contractate în baza

art. XII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.2/2015 pentru modificarea și

completarea unor acte normative, precum și alte măsuri, aprobată cu modificări prin

Legea nr.171/2015, cu modificările și completările ulterioare, a art. IV din Ordonanța de

urgență a Guvernului nr.46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare și pentru

modificarea și completarea unor acte normative, aprobată  prin Legea nr. 40/2016,

precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2016 privind unele măsuri financiare

în vederea finalizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente

perioadei de programare 2007-2013, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu

completări prin Legea nr.124/2016, se restituie de Ministerul Finanțelor Publice, în

conturile de cheltuieli bugetare de unde au provenit, indicate de titulari.

Art.34. –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

nr.338/2015 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-
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bugetar pe anul 2016, plafonul soldului primar al bugetului general consolidat este de –

10.212,2 milioane lei.

Art.35. – Prin derogare de la prevederile art.12, lit. c), art.17 alin.(2), art.24 și

art.26 alin.(4) și (5) din Legea nr.69/2010, republicată, precum și ale art.3 alin.(5)-(7) din

Legea nr.338/2015:

a) pentru anul 2016, 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

și bugetul instituțiilor/activităților finanțate integral și/sau p arțial din venituri proprii, precum

și plafoanele nominale ale soldului bugetului de stat și bugetului instituțiilor/activităților

finanțate integral și/sau parțial din venituri proprii se modifică potrivit prevederilor

prezentei ordonanțe de urgență;

b) pentru anul 2016, plafonul nominal al cheltuielilor de personaldin bugetul

general centralizat al unităților administrativ-teritoriale este de 26.210,1 milioane lei.

Art.36. - Anexele nr.1- 7 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

PRIM-MINISTRU,
DACIAN JULIEN CIOLOȘ

Contrasemnează:

Ministrul finanțelor publice,
Anca Dana Dragu

București,

Nr. __.


