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Conform prevederilor art.I, pct.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.62/2013, privind unele măsuri în domeniul financiar‐bugetar şi de modificare
a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2012 privind stabilirea unor
măsuri pentru eliberarea benzilor de frecvenţe radio 830 ‐ 862 MHz, 1747,5 ‐
1785 MHz, 1842,5 ‐ 1880 MHz şi 2500 ‐ 2690 MHz, din suma reprezentînd taxa
de licenţă datorată de fiecare dintre câştigătorii procedurilor de selecţie
organizate pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio în
benzile de frecvenţe radio eliberate de MApN ce se încasează în contul
50.32.01 "Disponibil din taxe de licenţă colectate pentru MApN şi bugetul de
stat" deschis la Trezoreria Statului pe numele ANCOM, aceasta din urmă vireză
o parte la o poziţie distinctă de venituri ale bugetului de stat.
De asemenea, potrivit prevederilor art.II, alin.(2) din Ordonanţă, sumele
obţinute de Ministerul Apărării Naţional din valorificarea activelor fixe
corporale de natura terenurilor, amenajărilor de terenuri şi clădiri se virează la
o poziţie distinctă de venituri ale bugetului de stat.
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În vederea evidenţierii acestor sume, în Clasificaţia veniturilor bugetului
de stat, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1954/2005, se
fac următoarele completări:
• la capitolul „Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii
bunurilor sau pe desfasurarea de activitati”, cod 16.01, se
introduce subcapitolul „Taxe de licenţă datorate pentru eliberarea
frecvenţelor MApN”, cod 16.01.11.
• la capitolul „Venituri din valorificarea unor bunuri”, cod 39.01, se
introduce subcapitolul „Venituri din vânzarea unor bunuri ale
MApN”, cod 39.01.11.
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introducerea modificărilor ce privesc activitatea dumneavoastră.
DIRECTOR GENERAL,
Ioana BURLĂ
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