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pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  

nr. 99/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013 

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 99 din 30 octombrie 2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat 

pe anul 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,  

nr. 672 din 1 noiembrie 2013, cu următoarea modificare: 

 

- La articolul 37 alineatele (1), (4) şi (5) se modifică şi vor 

avea următorul cuprins: 

„Art. 37. – (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

pentru echilibrarea bugetelor locale aprobate potrivit prevederilor art. 64 

alin. (1) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013, rămase 

nerepartizate, se alocă, pe judeţe şi municipiul Bucureşti în scopul 

achitării plăţilor restante înregistrate, la data de 29 noiembrie 2013, în 
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contabilitatea unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv 

a instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi a 

spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, 

faţă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări, ori faţă de bugetul de stat, 

bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale. 

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

(4) Sumele repartizate potrivit alin. (1) se utilizează exclusiv 

pentru: 

a) stingerea obligaţiilor fiscale restante, la data de 29 noiembrie 

2013, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau 

bugetele fondurilor speciale, ale furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări 

ai unităţilor/subdiviziunilor administrativ teritoriale şi instituţiilor 

publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi spitalelor 

publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale;  

b) stingerea obligaţiilor fiscale restante, la data de  

29 noiembrie 2013, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de 

stat sau bugetele fondurilor speciale ale unităţilor/subdiviziunilor  

administrativ-teritoriale, inclusiv a instituţiilor publice finanţate integral 

sau parţial din bugetul local şi a spitalelor publice din reţeaua 

autorităţilor administraţiei publice locale. 

(5) În scopul alocării sumelor în condiţiile alin. (1), 

unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot depune până la data 

de 10 decembrie 2013, la direcţiile generale regionale ale finanţelor 

publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice cereri scrise 

însoţite de documentele prevăzute la art. 64 alin. (5) din Ordonanţa 

Guvernului nr. 17/2013.” 
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României,  

cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din 

Constituţia României, republicată. 
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