
ORDIN Nr. M.35/2017 din 18 aprilie 2017

privind procedura de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca
obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului Ministerului

Apărării Naţionale, devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2017

EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 299 din 27 aprilie 2017

 

    Având în vedere prevederile art. 13 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016
privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor
termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare,

    în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

 

    ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

 

    ART. 1

    (1) Prezentul ordin stabileşte procedura de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri
judecătoreşti  având ca  obiect  acordarea unor  drepturi  de  natură salarială  stabilite  în  favoarea
personalului din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, devenite executorii în perioada 1 ianuarie -
31 decembrie 2017.

    (2) Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti, având ca obiect acordarea unor drepturi
de natură salarială stabilite în favoarea personalului militar şi civil din cadrul Ministerului Apărării
Naţionale, devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2017, se efectuează potrivit
dispoziţiilor  art.  13 alin.  (1)  din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  nr.  99/2016 privind unele
măsuri  pentru  salarizarea  personalului  plătit  din  fonduri  publice,  prorogarea  unor  termene,
precum şi unele măsuri fiscal-bugetare.

    ART. 2

    (1) Structurile financiar-contabile din unităţile militare reprezentate în proces sau din structura
militară  care  asigură  financiar  unitatea  militară  reprezentată  în  proces  trebuie  să  identifice  în
cuprinsul  hotărârilor  judecătoreşti  având ca obiect acordarea unor drepturi  de natură salarială
stabilite în favoarea personalului militar şi civil din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, devenite
executorii în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2017, următoarele elemente:

    a) sumele aferente drepturilor de natură salarială, denumite în continuare sume datorate;

    b) dobânzile, penalităţile sau alte sume aferente executării acestora, după caz.

    (2) Plata sumelor datorate, prevăzute la alin. (1) lit.  a),  se realizează de către ordonatorii  de
credite prevăzuţi la art. 68 alin. (7) lit. a) şi b) din Instrucţiunile privind activitatea legislativă şi de
asistenţă  juridică  în  Ministerul  Apărării  Naţionale,  aprobate  prin  Ordinul  ministrului  apărării
naţionale  nr.  M.  75/2009,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  cu  respectarea  eşalonării
anuale la plată prevăzute la art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016,
actualizate cu indicele preţurilor de consum comunicat de Institutul Naţional de Statistică.



    (3)  Eşalonarea  anuală  la  plată  prevăzută  la  alin.  (2)  începe  de  la  data  la  care  hotărârea
judecătorească prevăzută la art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016
devine executorie.

    (4) La sumele actualizate în condiţiile alin. (2) se acordă dobânda legală remuneratorie, calculată
de la data la care hotărârea judecătorească a rămas executorie.

    (5) Cheltuielile bugetare determinate de plata sumelor prevăzute în prezentul articol se suportă
din bugetele structurilor militare care asigurau plata soldelor/salariilor personalului beneficiar, la
data solicitării  în instanţă a drepturilor,  de la capitolul  şi  titlul de cheltuieli  unde se încadrează
obligaţia de plată respectivă.

    (6) În situaţia desfiinţării structurilor militare prevăzute la alin. (5), plata sumelor prevăzute în
prezentul  articol  se asigură din bugetul  propriu al  ordonatorului  principal  de credite,  prin grija
Direcţiei financiar-contabile.

    ART. 3

    Contribuţiile sociale obligatorii şi impozitul aferent plăţii sumelor datorate se stabilesc potrivit
prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale
Normelor  metodologice  de  aplicare  a  Legii  nr.  227/2015  privind  Codul  fiscal,  aprobate  prin
Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 4

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

                              Ministrul apărării naţionale,

                              Gabriel-Beniamin Leş

 

    Bucureşti, 18 aprilie 2017.

    Nr. M.35.


