
 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 406/2021 pentru aprobarea modului de 

repartizare si de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) si b) din anexa nr. 3/13/02a la 

bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe 

anul 2021 nr. 15/2021 

 

In temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată și ale Ordonanței 

de Urgență Guvernului nr. 97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021, 

  Guvernul României  adoptă prezenta hotărâre 

Articol unic - Hotărârea Guvernului nr. 406/2021 pentru aprobarea modului de 

repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) si b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul 

Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2021                    

nr. 15/2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 8 aprilie 2021, se 

modifică după cum urmează:  

1. La articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

    "(1) Suma de 172.056,00 mii lei, prevăzuta la lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul 

Secretariatului General al Guvernului pe anul 2021 se repartizează conform anexei care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre.” 

2. La articolul 5, literele a), c) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:  

”a) cheltuieli necesare funcționării organizațiilor, sediilor și sucursalelor/filialelor 

acestora, centrelor culturale și comunitare, centrelor multifuncționale, caselor tradiționale, 

redacțiilor și editurilor cum ar fi: energia electrică, energia termică, combustibil, apă, salubritate; 

asigurări pentru clădiri și pentru mijloacele de transport proprii, în comodat sau închiriate; chirii 

pentru sedii, sucursale/filiale, centre culturale și comunitare, centre multifuncționale, case 

tradiționale, redacții și edituri; chirii pentru mijloace de transport; impozite pe clădiri și mijloace 

de transport; taxa de concesionare și alte taxe; lucrări de întreținere și reparații clădiri, mijloace 

de transport și alte bunuri mobile și imobile; abonamente pentru publicații; servicii de poștă, 

curierat, telecomunicații, internet și IT; obiecte de inventar, furnituri de birou, materiale 

consumabile; piese de schimb, carburanți, lubrifianți, consumabile pentru mijloace de transport 

proprii, în comodat sau închiriate; confecționarea și recondiționarea de obiecte tradiționale; 

comisioane bancare aferente operațiunilor derulate din sumele alocate de la bugetul de stat; 

servicii cu caracter administrativ - gospodăresc; servicii de pază, protecție și P.S.I. prestate de 

societăți specializate sau de personal calificat în domeniu pentru imobilele organizațiilor; servicii 

de medicina muncii și protecția muncii pentru salariați, prestate de societăți specializate sau de 

personal calificat în domeniu; taxe de participare la cursuri și programe de perfecționare și 

formare profesională pentru salariați; achiziții de servicii de perfecționare și formare profesională 

pentru salariați; transport, cazare, diurnă în limita plafonului neimpozabil și alte drepturi bănești 

ocazionate de deplasări în țară și în străinătate; servicii prestate de societăți specializate sau de 

personal calificat în domeniu pentru punerea în aplicare a legislației în vigoare privind protecția 



datelor cu caracter personal; cotizații/contribuții ale organizației în calitatea sa de membru în 

organizații neguvernamentale, internaționale, nepolitice, în domeniul drepturilor omului și al 

minorităților naționale; servicii specializate cu caracter financiar-contabil, în domeniul resurselor 

umane și al achizițiilor în cazul externalizării parțiale sau integrale a serviciilor specializate; 

servicii de asistență juridică în cazul externalizării parțiale sau integrale a serviciilor specializate, 

taxe notariale, taxe de timbru judiciar ocazionate de litigii în legătură cu sumele alocate de la 

bugetul de stat; servicii de audit și expertiză judiciară și extrajudiciară în legătură cu activitatea 

organizațiilor desfășurată din sume alocate de la bugetul de stat, inclusiv în legătură cu bunurile 

imobile ale organizațiilor; alte cheltuieli necesare funcționării organizațiilor, sediilor și 

sucursalelor/filialelor acestora, centrelor culturale și comunitare, centrelor multifuncționale, 

caselor tradiționale, redacțiilor și editurilor, în scopul păstrării și promovării identității etnice, 

lingvistice, culturale și religioase;   

c) cheltuieli pentru presă, carte, manuale școlare, publicații, materiale de informare 

și de promovare, materiale și campanii de informare publică, materiale multimedia, emisiuni 

radio-tv și multimedia electronică, cum ar fi: editare, redactare și tehnoredactare, corectură, 

tipărire, traducere, publicare, cu excepția manualelor școlare asigurate pentru învățământul 

obligatoriu; realizare, distribuție și difuzare de emisiuni radio și/sau tv, comandarea și/sau 

realizarea de sondaje de opinie, studii, cercetări sociologice, achiziție de carte și publicații, 

achiziție și/sau închiriere de spații de emisie, închiriere de mijloace și echipamente necesare 

(sonorizare, audiovideo etc.), cheltuieli aferente utilizării de frecvențe radio, închiriere și 

amenajare spațiu necesar pentru emisiuni radio și/sau tv, recuzită pentru emisiuni tv, transport, 

cazare, masă, diurnă și alte drepturi bănești ocazionate de deplasări în țară în scopul realizării și 

difuzării de materiale multimedia și emisiuni radio și/sau tv, carte, manuale școlare, publicații, 

materiale de informare și de promovare, onorarii, chirie, taxa de concesionare, impozite și alte 

taxe, asigurare, energia electrică, energia termică, combustibil, apă, salubritate, alte servicii cu 

caracter administrativ-gospodăresc, lucrări de întreținere și reparații ale imobilelor în care se 

desfășoară activitatea de realizare, publicare și difuzare a materialelor multimedia, multimedia 

electronică și de presă scrisă, alte cheltuieli și alte materiale necesare pentru presă, carte, 

manuale școlare, publicații, materiale de informare și de promovare, materiale și campanii de 

informare publică, materiale multimedia, emisiuni radio-tv și multimedia electronică; 

e) cheltuieli pentru investiții în bunuri mobile și imobile necesare desfășurării 

activităților, cum ar fi: investiții în bunuri mobile și imobile necesare desfășurării activității 

organizațiilor, sediilor, filialelor, centrelor culturale și comunitare, centrelor multifuncționale, 

caselor tradiționale, editurilor, redacțiilor și comunității, în scopul păstrării și promovării 

identității etnice, lingvistice, culturale și religioase;” 

5. Anexa - Modul de repartizare a sumelor prevăzute la lit. a) din anexa nr. 3/13/02a 

la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2021, aprobat prin Legea 

bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta 

hotărâre.  
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