
Hotărârea Guvernului nr.2102/2004 pentru aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2005 al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1167 din 9 decembrie 2004 
 
În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 42 alin. (1) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a 
comunicaţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 591/2002, şi al art. 3 alin. 
(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de 
reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 228/2004, cu modificările şi completările ulterioare, 
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 
 
Art.1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2005 al Autorităţii Naţionale de 
Reglementare în Comunicaţii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
Art.2 (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al 
Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii reprezintă limite maxime şi nu pot fi 
depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului. 
(2)În cazul în care în cursul execuţiei se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, 
Autoritatea Naţională de Reglementare în Comunicaţii poate efectua cheltuieli proporţional cu 
gradul de realizare a veniturilor. 
Art.3 (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu 
amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei. 
(2)Contravenţiei prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 
2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 180/2002, cu modificările ulterioare. 
(3)Contravenţia se constată şi amenda se aplică de către organele de control financiar ale 
statului, împuternicite conform legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor 
prezentei hotărâri. 
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ANEXĂ: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2005 
AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 
mii lei 
 
Denumirea indicatorilor Cod Program an 2005 

0 1 2 

VENITURI-TOTALE 21.03 570.277.802 

Venituri din cota pe cifra de afaceri în domeniul comunicaţiilor electronice 17.03.17 225.178.777 

Venituri din prestări servicii (obţinute din tarif de monitorizare posta şi comunicaţii 
electronice) 

21.03.20 345.099.025 

CHELTUIELI TOTALE 
DIN CARE: 

  670.277.802 

CHELTUIELI DE PERSONAL 02 145.239.025 

CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 20 256.226.205 

TRANSFERURI 38 78.812.572 

CHELTUIELI DE CAPITAL 70 150.000.000 

RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE 
DIN CARE: 

84 40.000.000 

CAPITOLUL ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII 60.03 78.812.572 

TRANSFERURI 38 78.812.572 

ALTE TRANSFERURI 
DIN CARE: 

40.80 78.812.572 

SUBCAPITOLUL alte acţiuni privind asistenţa socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi 
indemnizaţii 

60.03.50 78.812.572 

CAPITOLUL TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII 
DIN CARE: 

68.03 591.465.230 

CHELTUIELI DE PERSONAL 02 145.239.025 

Cheltuieli cu salariile 10 87.925.000 

Contribuţii pentru asigurări sociale de stat 11 17.585.000 

Contribuţii pentru asigurările de şomaj 12 2.637.750 

Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate 13 6.154.750 

Deplasări, detaşări, transferări - total, din care: 14 27.000.000 

- în ţară 14.01 10.000.000 

- în străinătate 14.02 17.000.000 

Tichete de masă 15 3.496.900 

Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale 16 439.625 

CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 20 256.226.205 

Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărire 24 53.780.000 

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional 25 30.000.000 

Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament 26 4.880.000 

Reparaţii curente 27 3.000.000 

Reparaţii capitale 28 200.000 

Cărţi şi publicaţii 29 2.000.000 

Alte cheltuieli*) 30 162.366.205 

CHELTUIELI DE CAPITAL 70 150.000.000 

Investiţii ale instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 
venituri proprii 

74 150.000.000 

RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE 84 40.000.000 

Rambursări de credite interne şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora 88 40.000.000 

Rambursări de credite interne 88.01 40.000.000 

Plăţi de dobânzi şi comisioane 
din care: 

88.02 0 

SUBCAPITOLUL cheltuieli pentru furnizarea serviciilor în domeniul comunicaţiilor 
electronice 

68.03.22 146.366.205 

SUBCAPITOLUL alte cheltuieli în domeniul transporturilor şi comunicaţiilor 68.03.50 445.099.025 

DEFICIT**) 93 100.000.000 

*) la alte cheltuieli sunt cuprinse inclusiv cheltuieli pentru furnizarea serviciilor în domeniul 
comunicaţiilor electronice (cota de 45 % + cota de 20 %) 
**) se acoperă din excedentul anului 2004 


