
HOTĂRÂRE 
privind suplimentarea bugetului Autorităţ ii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 

Alimentelor pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în t itluri executorii având ca obiect  
acordarea de drepturi salariale 

 
 
 În temeiul art . 108 din Constituţia României, republicată, al art.35 din Ordonanţa de urgenţă  a 
Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plăt it  din fonduri publice în anul 2015, 
precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 71/2015, al art . 53 alin. (2) din Legea bugetului de stat  pe anul 2015 nr. 186/2014, și al 
art. 54 alin (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 47/2015 cu privire la rect ificarea 
bugetului de stat pe anul 2015 și unele măsuri bugetare 
 
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 
 
    ART . 1 
    Se aprobă suplimentarea bugetului Autorităţ ii Naţ ionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 
Alimentelor pe anul 2015 cu suma de 1.925 mii lei, la capitolul 83.01 "Agricultură, Silvicultură, 
Piscicultură şi Vânătoare",din care la t it lul 10 "Cheltuieli de personal" cu suma de 75 mii lei şi la 
tit lul 51 "T ransferuri între unităţi ale administraţiei publice” cu suma de 1.850 mii lei, din suma 
globală prevăzută cu această dest inaţ ie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - "Acţiuni 
generale". 
    
    ART . 2 
    Sumele alocate potrivit  prezentei hotărâri vor fi ut ilizate numai pentru plata t it lurilor executorii 
care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind 
plata unor sume prevăzute în t itluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale 
personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, ale Ordonanţei 
Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu modificări 
prin Legea nr. 280/2013, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor 
măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor 
prevăzute în hotărâri judecătoreşt i devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013, 
ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plăt it  din 
fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu 
completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plăt it  din fonduri 
publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015. 

 
ART . 3 
Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de ut ilizare a sumei alocate potrivit 

prevederilor prezentei hotărâri, în conformitate cu dispoziţ iile legale în vigoare. 
 
 
    ART . 4 
    Ministerul Finanţelor Publice este autorizat  să introducă, la propunerea ordonatorului principal 
de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat  şi în volumul şi structura 
bugetului Autorităţ ii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pe anul 2015. 
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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 
 
 

    Secţiunea 1 
Titlul proiectului 
de act normativ 

Hotărâre privind suplimentarea bugetului Autorităţii Naţionale Sanitare 
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pe anul 2015 pentru plata unor 
sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi 
salariale 

Secţiunea a 2-a 
Motivul emiterii 
actului normativ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Descrierea 
situaţiei actuale 

 În conformitate cu prevederile art. 53 alin (1) din Legea bugetului de stat pe anul 
2015, nr. 186/2014, în anul 2015, plata titlurilor executorii se efectuează în 
conformitate cu legislaţia în vigoare care reglementeaz ă modalitatea de plată în acest 
an a sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti definitive având ca obiect acordarea 
unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituţiile şi 
autorităţile publice din sumele aprobate la titlul “Cheltuieli de personal”. 

Potrivit prevederilor art. 35 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, 
precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 71/2015 în anul 2015, instituţiile şi autorităţile publice, 
indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, plătesc sumele prevăzute prin 
hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială 
stabilite în favoarea personalului din instituţiile şi autorităţile publice, devenite 
executorii până la 31 decembrie 2014, rezultate ca diferenţ ă între sumele aferente 
anului 2015 şi sumele plătite în anul 2014 conform art. 26 din Ordonanţ a de urgenţă a 
Guvernului nr. 74/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 şi unele 
măsuri bugetare. 
 
Potrivit art. 35 alin. (2) – (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte 
măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 71/2015 în anul 2015, începând cu luna martie 2015, instituţiile şi 
autorităţile publice, indiferent de sistemul de finanţ are şi de subordonare, pot plăti 
tranşa aferentă anului 2016, pot plăti tranşa aferentă celui de-al patrulea an de la data 
la care hotărârea judecătorească a devenit executorie, pot plăti tranşa aferentă celui 
de-al treilea an de la data la care hotărârea judecătorească a devenit executorie. Astfel, 
plata sumelor  prevăzute la alin. (2)-(4) se realizează eşalonat în patru tranşe egale, 
prima şi a doua tranşă începând cu 1 martie 2015. 
 
Potrivit art. 34 alin. (1) lit. (a) din Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 83/2014 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte 
măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 71/2015 în anul 2015, plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti 
avănd ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea 
personalului din instituţiile şi autorităţile publice, devenite executorii în perioada 1 
ianuarie-31 decembrie 2015, se va plăti în primul an de la data la care hotărârea 
judecătorească devine executorie, 5% din valoarea titlului executoriu. 
 
Potrivit art. 6 alin. 2 din Ordinului preşedintelui nr. 41/17.04.2015 privind stabilirea 
procedurii de efectuare a plăţii titlurilor având ca obiect acordarea de drepturi salariale 
personalului Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor 
şi al unităţilor din subordinea acesteia, devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 
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decembrie 2015, “Sumele prevăzute la art. 34 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţ ă a 
Guvernului nr. 83/2014, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi achitate de 
ordonatorii de credite, conform eşalonării prevăzute la art. 3 alin. (1) din prezentul 
ordin, în tranşe trimestriale egale, actualizate, fiecare în parte, conform formulei 
prevăzute la art. 3 alin. (2)”. 
 
Potrivit art. 53 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2015, nr. 186/2014,  în 
bugetul Ministerului Finanţ elor Publice – Acţiuni Generale, la titlul “Cheltuieli de 
personal” este prevăzută o sumă globală, din care, prin hotărâre a Guvernului, pot fi 
majorate, în cazuri temeinic justificate, cheltuielile de personal prevăzute în bugetele 
ordonatorilor principali de credite finanţaţ i integral de la bugetul de stat, precum şi 
cheltuielile de personal prevăzute în bugetele instituţiilor subordonate finanţ ate din 
venituri proprii şi subvenţii alocate de la bugetul de stat, pentru acoperirea necesarului 
de credite pentru plata titlurilor executorii conform alin. (1). 
 
Potrivit art. art. 54  alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 47/2015 cu 
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 și unele măsuri bugetare conform 
căruia instituțiile publice indiferent de finanțare și subordonare pot plăti a patra tranșă 
din sumele prevăzute la art. 35 alin. (2)-(4) din Ordonan ța de urgență a Guvernului nr. 
83/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea 71/2015, cu modificările și 
completările ulterioare, în anul 2015, începând cu data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţ ă, prin derogare de la termenul prevăzut art. 35 alin. (5) lit. c) din 
Ordonanţa de urgenţ ă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor 
publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele juridice de drept public, instituţiile şi autorităţile 
publice, indiferent de sistemul de finanţ are şi de subordonare, plătesc a patra tranşă din 
sumele prevăzute la art. 35 alin. (2)-(4) din Ordonanţa de urgenţ ă a Guvernului nr. 
83/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
 
   Potrivit art. art. 54  alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 47/2015 cu 
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 și unele măsuri bugetare conform 
căruia instituțiile publice indiferent de finanțare și subordonare pot plăti a patra tranșă 
din sumele prevăzute la art. 35 alin. (2)-(4) din Ordonan ța de urgență a Guvernului nr. 
83/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea 71/2015, cu modificările și 
completările ulterioare (2), din sumele aprobate în bugetul Ministerului Finanţelor 
Publice - Acţiuni generale, la titlul 10 "Cheltuieli de personal", prin hotărâre a 
Guvernului, pot fi majorate, în cazuri temeinic justificate, cheltuielile de personal 
prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite finanţ aţi integral de la bugetul 
de stat, precum şi cheltuielile de personal prevăzute în bugetele instituţiilor 
subordonate finanţate din venituri proprii şi subvenţii alocate de la bugetul de stat, 
pentru acoperirea necesarului de credite bugetare pentru asigurarea sumelor necesare 
aplicării prevederilor alin. (1). 
 
În bugetul aprobat pentru Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru 
Siguranţ a Alimentelor  pe anul 2015, la titlul „Cheltuieli de personal”  nu au fost 
prevăzute sume cu această destinaţie. 
 
Cuantumul total al obligaţ iilor de plată ale Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi 
pentru Siguranţ a Alimentelor pentru anul 2015, conform prevederilor legislative 
amintite anterior este de 1.925 mii lei. 



 
 
 
 

 3 

 
Cuantumul fondurilor necesare pentru achitarea sumelor prevăzute în titlurile 
executorii care cad sub incidenţa Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2009, 
Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012,  Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2012 
şi Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2013, care reprezintă tranşa IV este de 
1.842 mii lei.  
 
Cuantumul fondurilor necesare pentru achitarea sumelor prevăzute în titlurile 
executorii care cad sub incidenţa Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte 
măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 71/2015, care reprezintă tranşa IV pentru primul an de la data la care 
hotărârea judecătorească devine executorie este de 8 mii lei. 
 
Având în vedere analiza execuţiei bugetului până la acestă dată precum şi necesarul 
estimat de fonduri pentru anul 2015 la “Cheltuieli de personal”, pentru achitarea 
tirlurilor executorii, se impune suplimentarea bugetului Autorităţii Naţ ionale Sanitare 
Veterinare şi pentru Siguranţ a Alimentelor la Titlul 10 “Cheltuieli de personal“cu 
suma de 75 mii lei şi la titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice” cu 
suma de 1.850 mii lei”. 
 
Având în vedere prevederile art. 53 din Legea bugetului de stat pe anul 2015, nr. 
186/2014 – prezentul proiect priveşte suplimentarea bugetului Autorităţii Naţionale 
Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor fiind avute în vedere sumele 
necesare efectuării plăţilor stabilite pentru a IV tranşă pentru anul 2015 prevăzute la 
art. 34 alin (1) din OUG nr. 83/2014, precum şi pentru a IV tranşă prevăzută la art. 35 
alin (5) din OUG nr. 83/2014. 
 

 
2. Schimbări 
preconizate 

 Prezentul act normativ are ca obiect de reglementare suplimentarea bugetului 
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pe anul 
2015, cu suma de 1.925 mii lei  la capitolul 83.01 "Agricultură, Silvicultură, 
Piscicultură şi Vânătoare", din care la titlul 10 "Cheltuieli de personal" cu suma de 75 
mii lei şi la titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice” cu suma de 
1.850 mii lei”.   

3. Alte informaţii             NU ESTE CAZUL 
 

 
Secţiunea a 3-a 

 Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 
 

1. Impactul 
macro-economic 
11. Impactul 
asupra mediului 
concurenţial şi 
domeniului 
ajutoarelor de 
stat 
2. Impactul 
asupra mediului 
de afaceri 

             
            Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
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3. Impactul 
social 
4. Impactul 
asupra mediului  
5. Alte 
informaţii 

 
Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, 
atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

 
 

- mii lei - 

Indicatori Anul 
curent 

Următorii  
4 ani 

Media pe 
5 ani 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Modificări ale 
veniturilor bugetare, 
plus/minus, din care: 

      

a) buget de stat, din acesta:       
(i) impozit pe profit       
(ii) impozit pe venit       
b) bugete locale:       
(i) impozit pe profit       
c) bugetul asigurărilor 
sociale de stat: 

      

(i) contribuţii de asigurări       
d) bugetul asigurărilor pentru 
şomaj 

      

(i)     contribuţii de asigurări       
e) bugetul Fondului 
naţional unic al 
asigurărilor sociale de 
sănătate 

      

(i)     contribuţii de asigurări       
2. Modificări ale 
cheltuielilor bugetare, 
plus/minus, din care: 

      

a) buget de stat, din acesta:       
(i) cheltuieli de personal       
(ii) transferuri  între unităţi ale 
administraţiei publice 

      

b) bugete locale:          
(i) cheltuieli de personal          
(ii) bunuri şi servicii          
c) bugetul asigurărilor 
sociale de stat: 

         

(i) cheltuieli de personal          
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(ii) bunuri si servicii          
3. Impact financiar, 
plus/minus, din care: 

      

a) buget de stat       
b) bugete locale           
4. Propuneri pentru 
acoperirea creşterii 
cheltuielilor bugetare 

               

5. Propuneri pentru a 
compensa reducerea 
veniturilor bugetare 

           

6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea 
modificărilor veniturilor 
si/sau cheltuielilor 
bugetare 

        

7. Alte informaţii 
  

Suplimentarea bugetului Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţ a Alimentelor cu suma de 1.925 mii lei se va realiza la capitolul 
83.01 "Agricultură,  Silvicultură, Piscicultură şi Vânătoare", titlul 10 
"Cheltuieli de personal" cu suma de 75 mii lei şi titlul 51 "Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice” cu suma de 1.850 mii lei” din suma 
globală.  Prezentul proiect de act normativ nu presupune influenţe financiare, se 
realizeaz ă doar o redistribuire de fonduri în cadrul bugetului de stat între 
ordonatorii principali de credite.  

Secţiunea a 5-a 
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Masuri normative 
pentru aplicarea 
prevederilor proiectului 
de act normativ : 

a) acte normative 
în vigoare ce vor fi 
modificate sau 
abrogate, ca urmare a 
intrãrii în vigoare a 
proiectului de act 
normativ; 
     b) acte normative ce 
urmeazã a fi elaborate 
în vederea 
implementãrii noilor 
dispoziţii; 

       
               NU ESTE CAZUL 
                
      
 
 
                 
              
 
 
 

2. Conformitatea 
proiectului de act 
normativ cu legislaţia                
comunitarã în cazul 
proiectelor ce transpun 
prevederi comunitare                                                 

 

3. Mãsuri normative 
necesare aplicãrii 
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directe a actelor  
normative comunitare 
4. Hotãrâri ale Curţ ii 
de Justiţie a Uniunii 
Europene 

   

5. Alte acte normative 
şi/sau documente 
internaţionale din care 
decurg angajamente 

      
                
 

6. Alte informaţii                   
Secţiunea a 6-a  

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 
1. Informaţii privind 
procesul de consultare 
cu organizaţii 
neguvernamentale, 
institute de cercetare şi 
alte organisme 
implicate  
2. Fundamentarea 
alegerii organizaţiilor 
cu care a avut loc 
consultarea, precum şi 
a modului în care 
activitatea acestor 
organizaţii  
este legată de obiectul 
proiectului de act 
normativ. 

        NU ESTE CAZUL 
 

3. Consultările 
organizate cu 
autorităţile 
administraţiei publice 
locale, în situaţia în 
care proiectul de act 
normativ are ca obiect 
activităţi ale acestor 
autorităţi, în condiţiile 
Hotărârii Guvernului 
nr. 521/2005 privind 
procedura de 
consultare a 
structurilor asociative 
ale autorităţ ilor 
administraţiei publice 
locale la elaborarea 
proiectelor de acte 
normative 

  
 

NU ESTE CAZUL 
 
 
 
 
 
 

 

4. Consultările 
desfăşurate în cadrul 
consiliilor 
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interministeriale, în 
conformitate cu 
prevederile Hotărârii 
Guvernului nr. 
750/2005 privind 
constituirea consiliilor 
interministeriale 
permanente 

NU ESTE CAZUL 
 

5. Informaţii privind 
avizarea de către: 
a) Consiliul Legislativ  
b) Consiliul Suprem de 
Apărare a Ţ ării 
c) Consiliul Economic 
şi Social 
d) Consiliul 
Concurenţei 
e) Curtea de Conturi 

         . 
 

NU ESTE CAZUL 
 
 

6. Alte informaţii   
 

Secţiunea a 7-a 
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ 

 
1. Informarea societăţ ii 
civile cu privire la 
necesitatea elaborării 
proiectului de act 
normativ 

        Prezentul act normativ a fost elaborat cu respectarea prevedrilor  Legii nr. 52/2003 
privind transparenţa decizională în administraţia publică. 
 

2. Informarea societăţ ii 
civile cu privire la 
eventualul impact 
asupra mediului în 
urma implementării 
proiectului de act 
normativ, precum şi 
efectele asupra 
sănătăţii şi securit ăţii 
cetăţenilor sau 
diversităţii biologice 

       

3. Alte informaţii        
Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 
1. Măsurile de punere 
în aplicare a 
proiectului de act 
normativ de către 
autorităţile 
administraţiei publice 
centrale şi/sau locale - 
înfiinţarea unor noi 
organisme sau 

Punerea în aplicare a proiectului de act normativ se va face în condiţiile 
legii. 
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extinderea 
competentelor 
instituţiilor existente 

2. Alte informaţii          Nu au fost identificate 
  

În sensul celor prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre privind suplimentarea 
bugetului Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţ a Alimentelor pe anul 2015 
pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale, 
pe care dacă sunteţi de acord, vă rugăm sa-l avizaţi.  
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