Guvernul României

Hotărâre nr. 2396 din 21/12/2004
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1279 din 30/12/2004

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003
privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate
necorespunzător, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.510/2003

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. - Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi
recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.510/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 914
din 20 decembrie 2003, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
"Art. 1. - Creanţele bugetare rezultate din nereguli şi/sau fraude ca urmare a utilizării necorespunzătoare a
fondurilor comunitare şi a fondurilor de cofinanţare aferente reprezintă sume de recuperat la bugetul general al
Comunităţii Europene şi/sau la bugetele din care fondurile au fost avansate, astfel:
a) bugetul de stat;
b) bugetul asigurărilor sociale de stat;
c) bugetele fondurilor speciale;
d) bugetul Trezoreriei Statului;
e) bugetele instituţiilor publice autonome;
f) bugetele instituţiilor publice finanţate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele
fondurilor speciale, după caz;
g) bugetul fondurilor externe nerambursabile;
h) bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, judeţelor şi
municipiului Bucureşti;
i) bugetele instituţiilor publice, finanţate integral sau parţial din bugetele locale, după caz;
j) bugetele instituţiilor publice, finanţate integral din venituri proprii;
k) bugetele împrumuturilor externe şi interne, pentru care rambursarea, plata dobânzilor, comisioanelor,
spezelor şi a altor costuri se asigură din bugetele locale şi care provin din împrumuturi externe contractate de stat
şi subîmprumutate autorităţilor administraţiei publice locale şi/sau agenţilor economici şi serviciilor publice din
subordinea acestora; împrumuturi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale şi garantate de
stat; împrumuturi externe şi/sau interne contractate sau garantate de autorităţile administraţiei publice locale."
2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
"Art. 5. - Competenţa efectuării controlului o au agenţiile de implementare în cadrul programelor PHARE şi
ISPA, precum şi Agenţia SAPARD în cadrul programului SAPARD."
3. Alineatul (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:
"Art. 6. - (1) Responsabilitatea instituirii cadrului organizatoric necesar funcţionării structurilor specializate
prevăzute la art. 5 aparţine conducătorului entităţii respective."
4. La articolul 6 se introduc două noi alineate, alineatele (14) şi (15), cu următorul cuprins:
"(14) Organele structurilor specializate prevăzute la art. 5 vor comunica organelor de executare, după expirarea
termenului prevăzut la art. 7 alin. (2) şi cu dovada comunicării către debitor, documentul care, potrivit legii,
constituie titlu executoriu, precum şi contul în care se vor vira sumele datorate.
(15) Documentul prevăzut la alin. (14) va cuprinde elementele prevăzute la art. 136 alin. (5) din Ordonanţa
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată."
5. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
"Art. 7. - (1) Conducătorul entităţii care a ordonat controlul va dispune comunicarea titlului de creanţă, care
constituie şi înştiinţare de plată, către debitor, care are obligaţia înregistrării în contabilitate a sumelor datorate.
(2) Scadenţa creanţelor bugetare rezultate din nereguli şi/sau fraudă se stabileşte în funcţie de data comunicării
acestora, astfel:
a) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a
lunii următoare;
b) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a
lunii următoare.
(3) Sumele rezultate ca urmare a executării silite a creanţelor bugetare se utilizează mai întâi pentru stingerea
debitelor rezultate din nereguli şi/sau fraudă înscrise în titlul de creanţă şi apoi pentru stingerea obligaţiilor

reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere, conform prevederilor legale în materie de colectare a creanţelor
fiscale."
6. Articolul 9 va avea următorul cuprins:
"Art. 9. - Sunt competente să recupereze creanţele bugetare rezultate din nereguli şi/sau fraudă autorităţile
administraţiei publice centrale sau locale şi unităţile teritoriale ale acestora, precum şi alte instituţii publice abilitate
de lege."
7. Articolul 10 va avea următorul cuprins:
"Art. 10. - Sunt abilitate să ducă la îndeplinire măsurile asigurătorii şi să efectueze procedura de executare silită
organele competente prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 79/2003, în conformitate cu prevederile Ordonanţei
Guvernului nr. 92/2003, republicată."
8. Articolul 11 va avea următorul cuprins:
"Art. 11. - (1) În cazul neachitării obligaţiilor bugetare de către debitor, în termenul prevăzut la art. 7 alin. (2),
entitatea care a efectuat controlul va comunica titlul executoriu organelor prevăzute la art. 10.
(2) Pentru neachitarea la termenul prevăzut la art. 7 alin. (2) de către debitor a obligaţiilor de plată se datorează
după acest termen dobânzi şi penalităţi de întârziere în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.
92/2003, republicată."
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