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Potrivit hotărîrii Conferinței Naționale a 
P.C.R., se supune dezbaterii publice proiectul de 
Lege a finanțelor.

Observațiile și sugestiile oamenilor muncii 
vor fi trimise pînă la 30 septembrie Ministerului 
Finanțelor, comisiilor economice ale comitetelor 
județene de partid, redacțiilor organelor de presă 
locale și centrale.

i r c i i FINANȚELOR
In Republica Socialistă Româ

nia. d?7s uitarea multilaterală și 
tn ritm susținut a întregii eco
nomii naționale, pe baza pro
gramului stabilit de Partidul Co
munist Român, necesită in mod 
oblectls perfecționarea continuă 
a formelor șl metodelor de or
ganizare, conducere șl planifi
care economică, a întregului 
mecanism de conducere a socie
tății. In acest cadru, se impu
ne și îmbunătățirea sistemului 
de relații financiare, accentua
rea Influenței pirghlllor econo- 
mlco-flnanclare asupra procese
lor economice, pentru obține
rea unei eficiente ridicate in 
toate domeniile de activitate.

Finanțele toate pirghllle eco 
nomico-financlare trebuie să ac 
țloneze sistematic in direcția 
determinării unităților socialiste, 
îndeosebi a celor din sfera pro
ducției materiale, pentru folosi
rea Integrală șl cu randament 
sporit a potențialului economic 
de care dispun. îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de plan pri
cind volumul, structura și ca
litatea produselor. reducerea 
cheltuielilor de producție, obți
nerea de rezultate superioare ca
re să asigure creșterea rapidă a 
venitului național, bază certă 
pentru dezvoltarea economiei 
naționale, pentru ridicarea con
tinuă a nivelului de trai mate
rial și cultural al poporului.

Finanțele sini chemate să con
tribuie intr-o măsură sporită la 
așezarea întregii activități eco
nomice pe criteriile unei înalte 
rentabilități, la perfecționarea 
continuă a gestiunii economice. 
Fiecare unitate socialistă, orga
nizată pe principiul gestiunii e- 
conomice. are obligația să res
tituie societății fondurile bă
nești pe care aceasta i le-a a- 
vansat. să-și asigure resursele 
pentru propria dezvoltare șl să 
participe, intr-o măsură din ce 
fn ce mai mare, la formarea 
fondurilor bănești centralizate 
ale sfatului.

Corespunzător obiectivelor po
liticii economice a Partidului 
Comunist Român, pirghitle eco- 
nomlco-flnanciare trebuie să

CAPITOLUL I 
Obiectivele și principiile 
de bază ale finanțelor

ART. 1. — In Republica So
cialistă România, finanțele asi
gură constituirea și repartiza
rea planificată a fondurilor bă
nești ale societății, contribuie la 
buna funcționare a mecanismu
lui economic și social, exercită 
controlul general asupra desfă
șurării procesului de ansamblu 
al reproducției sociale, urmărind 
obținerea unei eficiente cit mai 
ridicate a activității economice.

Finanțele participă activ la 
înfăptuirea programului Parti
dului Comunist Român de dez
voltare cconomico-socială a ță
rii. de construire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
de trei ere treptată la comunism.

Banii ca măsură a valorii, 
instrument de circulație, de pla
tă și de economisire — mijlo
cesc evaluarea producției și 
consumului, circuitul valorilor 
materiale, asigură evidența ge
nerală a avuției naționale, a pro
ducției materiale și a valorii 
nou create.

ART. 2. - Politica economi- 
co-financiară urmărește folosi
rea cu rezultate superioare a 
mijloacelor materiale și bănești 
de care dispune societatea, ob
ținerea de randamente cit mai 
Înalte cu consumuri cit mai re
duse de muncă socială, accele
rarea vitezei de rotație a fon
durilor. creșterea eficienței e- 
conomice in toate domeniile de 
activitate și. pe această bază. 

stimuleze neîntrerupt creșterea 
exportului, sporirea competitivi
tății produselor românești, în
tărirea puterii de cumpărare a 
leului in raport cn valutele stră
ine. mărirea resurselor valutare 
ale tării, asigurarea echilibrului 
balanței de plăți externe.

Dezvoltarea economici națio
nale. diversificarea producției, 
creșterea complrxitățll procese
lor economice, lărgirea atribuții
le! șl competențelor întreprin
derilor. cerințele creșterii efi
cienței economice impun asigu
rarea unei evidențe generale a 
întregului patrimoniu socialist șl 
a rezultatelor activității ccono- 
mico-sociale. accentuarea funcți
ei de control a finanțelor, per
fecționarea activității de control 
pe toate treptele organizatorice 
ale economiei. Organele de 
conducere din llecare unitate, or
ganele financiar-bancare. în
tregul aparat de control din e- 
conomie trebuie să acționeze cil 
fermitate pentru gospodărirea 
judicioasă a mijloacelor mate
riale șl bănești, să lupte împo
triva oricăror forme de risipă 
sau abateri de la disciplina de 
plan, contractuală și financiară, 
să contribuie la întărirea ordi
nii in minuirea banului public, 
la accentuarea răspunderilor In 
toate unitățile socialiste.

Pornind de la experiența pozi
tivă acumulată pină acum, ți- 
nind seama de cerința obiecti
vă de intărire in continuare a 
rolului șl funcțiilor finanțelor, 
de perfecționare a intregii ac
tivități financiare și bancare, in 
vederea realizării obiectivelor 
politicii financiare, monetare și 
valutare a Partidului Comunist 
Român.

Marea Adunare 
Națională 

a
Republicii Socialiste 

România 
adoptă prezenta 

LEGE

ART. 4. — Finanțele trebuie 
să asigure fondurile bănești ne
cesare pentru sporirea susținu
tă a producției materiale — în 
primul rind prin continuarea 
neabătută a industrializării și 
dezvoltarea intensivă și cu ran
damente înalte a agriculturii —, 
creșterea forțelor de producție 
și raționala lor reparlizare pe 
teritoriu, promovarea largă a 
progresului tehnic, a activității 
de cercetare științifică, a învă- 
țămîntului și culturii, ridicarea 
nivelului de trai material 
și spiritual al poporului, 
înfăptuirea integrală a o- 
biectivelor dezvoltării econo- 
mico-sociale planificate a țării.

ART. 5. — In fiecare unitate 
economică, finanțele trebuie să 
stimuleze creșterea producției 
șl Îmbunătățirea structurii aces
teia, modernizarea continuă a 
produselor și ridicarea perfor
manțelor tehnice și calitative 
ale acestora, introducerea teh
nologiilor avansate, organizarea 
rațională a aprovizionării tehni
co-materiale, a producției și a 
desfacerii, scăderea costurilor 
de producție — condiții de care 
depinde obținerea unei eficien
te ridicate.

ART. 6. — Pirghiile financiar- 
valutare trebuie să acționeze 
pentru creșterea continuă a ex
portului, a competitivității pro
duselor românești pe piața ex
ternă, obținerea unei eficiente 
ridicate- in activitatea de comerț 

pe baza unui sistem unitar de 
planuri financiare.

Fondurile bănești ale unități
lor economice se folosesc In 
cadrul prevederilor planului și 
potrivit normelor și normative
lor stabilite.

ART. 9. — Colectivele de oa
meni ai muncii din fiecare uni
tate socialistă răspund de bu
na gospodărire a mijloacelor 
materiale $i bănești încredința
te de so< ielfllo, do obținerea u- 
nor rezultate economico-finan- 
ciarc superioare prin creșterea 
producției, sporirea productivi
tății muncii — factor il°. 
piim-ordin al progresului ge
neral al țării —, reducerea 
continuă a cheltuielilor materia
le

Organele de conducere ale 
unităților socialiste răspund de 
folosirea fondurilor încredința
te de societate acestor u- 
nități și a celor constitui
te din rezultatele propriei 
activități, asigurînd administra
rea judicioasă și valorificare î 
maximă a acestor fonduri.

CAPITOLUL II
Formarea și repartizarea 

fondurilor bănești 
în economia națională

ART. 11. — In Republica So
cialistă România, venitul națio
nal, ca valoare nou creată în 
industrie, agricultură, construc
ții și in alte ramuri, reprezintă 
sursa de bază a fondurilor bă
nești ce se constituie în econo
mie. .

Venitul național este rezulta
tul eforturilor depuse de clasa 
muncitoare, de țărănime, inte
lectualitate, de toți oamenii 
muncii, indiferent de naționali
tate, pentru sporirea permanen
tă a producției, diversificarea șl 
ridicarea calității acesteia, creș
terea productivității muncii, re
ducerea sistematică a cheltuie
lilor de producție, obținerea li
nei înalte eficiente economice 
în toate domeniile de aclivila- 

-te.
ART. 12. — Venitul național 

se repartizează pentru fondul 
național de dezvoltare economi- 
co-socială a țării și fondul de 
consum.

Fondul național de dezvolta
re economico-socială a țării se 
constituie din partea de venit 
național destinată acestui fond, 
din amortizarea fondurilor fixe, 
precum și din alte resurse sta
bilite de lege.

Potrivit politicii Partidului Co
munist Român, în repartizarea 
venitului național se ține scama 
de interesele prezente și de 
perspectivă ale națiunii socia
liste, de necesitatea creșterii 
sistematice a potențialului eco
nomic al țării, bază sigură de 
ridicare continuă a nivelului de 
trai al poporului.

ART. 13. — Fondul national de 
dezvoltarea economico-socială a 
țării asigură creșterea economi
că generală, dezvoltarea rapidă 
a forțelor de producție in in
dustrie, agricultură, construcții, 
transporturi și telecomunicații, 
in domeniul cercetării științifi
ce, in toate ramurile producți
ei materiale.

Fondul național de dezvoltare 
asigură, totodată, lărgirea bazei 
materiale a învățămîntului și 
culturii, a sănătății și asistenței 
sociale, a tuturor ramurilor sfe
rei neproductive. Din acest fond 
se realizează construcții de lo
cuințe, de drumuri, lucrări edi
litare și alte obiective asemănă
toare.

ART. 14. — Fondul de con
sum este destinat satisfacerii ne
voilor de trai ale populației și 
este format din fondul de con
sum individual și din fondul de 

Organele de conducere ale u- 
nităților economice răspund de 
realizarea veniturilor necesare 
restituirii sumelor avansate de 
societate, formării fondurilor 
proprii și vărsării sumelor cu
venite bugetului de stat, pre
cum și de utilizarea raționala a 
fondurilor bănești.

ART. 10. — Conducerea efici
entă a activității economico im
pune orqani/nrea, pe țoale trep
tele, a unei evidențe stride și 
n unul control sistematic și e- 
xigont asupra tuturor mijloace
lor materiale și bănești, proce
selor economice și rezultatelor 
fiecărei unități.

Controlul trebuie să urmăreas
că respectarea legilor, a disci
plinei de plan și financiare, să 
prevină și să înlăture deficien
țele în administrarea fonduri
lor, să contribuie la soluționa
rea problemelor legate de buna 
gospodărire a resurselor țării, 
la apărarea integrității avutului 
obștesc.

late acestora, precum și între
prinderi ;

d) fondul organizațiilor coope
ratiste și al celorlalte organi
zații obștești pentru dezvoltarea 
economico-socială ;

e) fondurile utilizate de popu
lație pentru construcții de locu
ințe, construcții gospodărești, 
creșterea șeptelului pentru bu
nuri de acest fel proprietate 
personală, precum și pentru 
nevoile de sporire a producției.

ART. 16. — Fondul central de 
dezvoltare economico-socială se 
formează in cadrul bugetului re
publican, din veniturile acestu
ia.

El se utilizează, potrivit sar
cinilor aprobate prin planul 
național unic și bugetul de 
stat, pentru investiții producti
ve, acoperirea necesarului de 
mijloace circulante al unor uni
tăți economice de interes repu
blican, constituirea rezervelor 
de stat, alte obiective și acțiuni 
cu caracter economic, dezvolta
rea bazei materiale a unităților 
social-culturale de interes re
publican și a organelor centrale 
de stat, precum și pentru alte 
scopuri prevăzute prin dispoziții
le legale.

ART. 17. — Fondul local de dez
voltare economico-socială, con
stituit la unitățile administrativ- 
teritoriale, se formează in ca
drul bugetelor județelor, muni
cipiilor, orașelor șl comunelor, 
din veniturile acestora.

EI se utilizează pentru inves
tiții productive, acoperirea nece
sarului d<t mijloace circulante al 
unor unități economice de inte
res local, alte obiective și acți
uni cu caracter economic, dez
voltarea bazei materiale a uni
tăților social-culturale de inte
res local și a organelor locale 
de stat, precum și pentru alte 
scopuri prevăzute prin dispozi
țiile legale.

Fondul local de dezvoltare se 
constituie și din resurse în afa
ra bugetului de stat, provenind 
de la unitățile socialiste, pre
cum și din contribuția bănească 
a populației, potrivit dispoziții
lor legale.

ART. 18. — Fondul propriu de 
dezvoltare economico-socială al 
unităților economice se formea
ză, distinct pe destinații, din 
beneficii, amortizarea fondurilor f.v<. ci alta rac,rea cl.MKU acîa 

tea do producție, executări de 
lucrări, prestări de servicii, co
merț ți alic activități economi
ce.

Obiectivul permanent al acti
vității fiecărei unități economico 
trebuie să-l constituie creșterea 
continuă a rentabilității, ob
ținerea de beneficii mereu spo
rite «are să asigure fondurile 
bănești necesare satisfacerii ce
rințelor dezvoltării accelerate 
econom ico-sociale.

ART. 22. — Beneficiul unită
ților economice se stabilește și 
se aprobă prin planurile finan
ciare, pe baza sarcinilor de

CAPITOLUL III 
Evidența generală 
a avuției naționale 

Sistemul planurilor financiare
ART. 23. — Evidența genera

lă a avuției naționale trebuie să 
asigure cunoașterea situației 
tuturor mijloacelor materiale *și 
bănești de care dispune societa
tea și a creșterii anuale a avu
ției naționale, pe ramuri de ac
tivitate și forme de proprietate; 
să furnizeze elemente pentru 
buna fundamentare a dezvoltă
rii economico-sociale planificate 
a țării.

ART. 21. — Obiectul princi
pal al evidenței generale a avu
ției naționale il constituie pa
trimoniul statului și patrimoniul 
organizațiilor cooperatiste și al 
celorlalte organizații obștești.

Evidența generală a avuției 
naționale se realizează in ex
presie bănească.

ART. 25. — Evidența genera
lă a avuției naționale, precum 
și evidența distinctă a fon
durilor de dezvoltare eco
nomico-socială și a tutu
ror celorlalte resurse se a- 
sigură pe baza dalelor contabi
le și statistice, a inventarelor 
periodice ale bunurilor materiale 
apaiținind unităților socialiste, 
recensăniinlurilor, anchetelor 
selective și a altor investigații 
cu caracter economico-social.

ART. 26. — In vederea desfă
șurării în mod planificat a în
tregii activități financiare, a a- 
sigurării unei ordini riguroase 
in administrarea fondurilor bă
nești, mobilizării rezervelor e- 
xistente și creșterii eficienței e 
conomice, toate unitățile socia
liste au obligația să întocmeas
că planuri financiare.

Planurile financiare se elabo
rează în strinsă concordanță cu 
sarcinile și obiectivele rezulta
te din planul național unic și 
pe baza analizei datelor furniza
te de sistemul de evidență.

In întregul proces de întocmi
re și executare a planurilor fi
nanciare, unitățiie economico 
trebuie să urmărească utilizarea 
cu randament ridicat a fonduri
lor fixe și recuperarea acestora 
în termene cit mai scurte; or
ganizarea rațională a aprovizio
nării tehnico-materiale, a pro
ducției și a desfacerii, dimen
sionarea judicioasă a stocurilor 
astfel incit să se asigure acce
lerarea continuă a vitezei de 
rotație a mijloacelor circulante 
în fiecare unitate economică, 
creșterea eficientei pe ansam
blul economiei.

ART. 27. — Sistemul planuri
lor financiare cuprinde :

a) planurile financiare ale u- 
nităților socialiste — întreprin
deri, centrale industriale și u- 
nități asimilate acestora, unități 
social-culturale și de adminis
trație, ministere și alte organe 
centrale, organe locale de stat, 
organizații cooperatiste și alte 
organizații obștești;

b) planurile de credit și pla
nurile de casă;

c) bugetul de stat, în care se 
includ bugetul republican și 
bugetele unităților administra- 

producție șl de desfacere și a 
nivelului planificat al cheltuie
lilor de produtlle și de circula
ție.

Beneficiul unităților economi
ce se repartizează, în condițiile 
legii, pentru constituirea fondu
rilor proprii de dezvoltare eco
nomico-socială, vărsăminte Ia 
bugetul de stat sau la dispozi
ția centralei, după caz, constitu
irea fondului de premiero, for- 
marea fondului de rezerva al 
centralei industriale sau unită
ții asimilate acesteia, precum șl 
pentru alto destinații prevă
zute de dispozițiile legale.

stat, organizații cooperatiste și 
alte organizații obștești — cu
prind, după caz, veniturile și 
cheltuielile acestora, relațiile cu 
organele ierarhic superioare 
sau inferioare, cu bugetul de 
stat și cu băncile.

ART. 29. — Prin planurile de 
credite și de casă se asigură 
planificarea operativă a circula
ției bănești și se reglementează 
în cursul anului mișcarea fon
durilor bănești în relațiile din
tre unitățile socialiste și dintre 
acestea și populație.

Prin planurile de credite se 
mobilizează resursele bănești 
disponibile necesare pentru dez
voltarea producției și circulați
ei mărfurilor, realizarea de o- 
biective de investiții la unitățile 
socialiste, precum și pentru a- 
coperirea anumitor nevoi ale 
populației.

Planurile de casă, care cu
prind mișcarea numerarului în 
economie, precum și sarcina de 
punere în circulație sau de re
tragere din circulație a nume
rarului, trebuie să asigure rea
lizarea corelației necesare între 
veniturile bănești ale populației 
și fondul de mărfuri și servicii, 
menținerea circulației bănești 
în numerar în limite normale, 
corespunzător nevoilor reale ale 
economiei.

Planurile de credite și planu
rile de casă se elaborează pe 
baza propunerilor unităților so
cialiste și a analizelor efectua
te de Banca Națională a Repu
blicii Socialiste România și băn
cile specializate, împreună cu 
Comitetul de Stat al Planifică
rii, Ministerul Finanțelor, pre
cum și cu ministerele și celelal
te orqane centrale și comitetele 
executive ale consiliilor popu
lare județene și al municipiului 
București.

ART. 30. — Bugetul de stal 
reprezintă principalul plan finan
ciar al stalului, cu caracter e- 
xecutoriu. In cadrul sistemului 
planurilor financiare operative 
bugetul de stat are un rol co
ordonator față de celelalte pla
nuri.

ART. 31. — Prin planul finan
ciar centralizat se prevăd și se 
repartizează resursele financia
re după proveniență și pe do
menii de activitate, se verifică 
acoperirea cu resurse financia
re a obiectivelor cuprinse în 
proiectul planului național u- 
nlc.

ART. 32. — Relațiile bănești 
(țin economie ce se reflectă în 
sistemul planurilor financiare 
se exprimă printr-un ansamblu 
de indicatori.

Pentru perioadele de cinci ani, 
indicatorii financiari se aprobă 
prin legea de adoptare a pla
nului cincinal, iar anual prin le
gea de adoptare a bugetului de 
stat.

ART. 33. — Unitățile socialis
te de stat, pe baza sarcinilor ce 
le revin din legea de adoptare 
a planului cincinal și din legea 

aprovizionării tehnico-materiale, 
perfecționarea proceselor tehno
logice, reducerea cheltuielilor 
dft producție, occelerarea vite
zei dc rotație și de alți factori 
care asigură utilizarea raționa
lă a mijloacelor materiale și 
bănești.

Criteriile de elaborare a nor
melor de stoc și a normativelor 
mijloacelor circulante so stabi
lesc de Consiliul de Miniștri.

ART. 37. — Volumul total al 
mijloacelor circulante necesare 
unităților economico de stat 
pentru desfășurarea activității 
lor se finanțează din resurse 
proprii, din fondul național de 
dezvoltare economico-socială și 
din credite bancare, In condiții
le și proporțiile stabilite de 
Ministerul Finanțelor și de bănci, 
in funcție de specificul ramuri
lor economice.

Necesarul de mijloace circu
lante al unităților economice noi 
se asigură din fondul central 
sau local de dezvoltare econo
mico-socială, propriu de dezvol
tare al centralelor industriale 
sau unităților asimilate acesto
ra, după caz, precum și din cre
dite bancare.

Creșterile anuale planificate 
de mijloace circulante ale uni
tăților economice în funcțiune 
se acoperă din credite bancare, 
care se rambursează la sfirșitul 
anului, după încheierea bilanțu
lui contabil, din beneficii și din 
alte resurse prevăzute cu aceas
tă destinație.

ART. 38. — Ministerele și u- 
nitățilc economice de stat au 
obligația să-și organizeze astfel 
activitatea de aprovizionare, 
producție și desfacere incit să 
asigure folosirea cu eficiență ri
dicată a mijloacelor circulante.

Dimensionarea optimă a ne
cesarului de mijloace circulante 
constituie o obligație principa
lă a ministerelor și unităților e- 
conomice de stat, precum și a 
organelor financiar-bancare, care 
trebuie să urmărească îndepli
nirea sarcinilor de plan cu un 
volum cil mai redus de fonduri 
bănești, accelerarea continuă a 
vitezei de rotație a mijloacelor 
circulante.

ART. 39. — Organizațiile coo
peratiste și unitățile economice 
ale celorlalte organizații obștești 
își acoperă nevoile de fonduri 
bănești pentru desfășurarea ac
tivității de producție, executări 
de lucrări, prestări de servicii, 
desfacere a mărfurilor și con- 
tractări-achiziții din venituri 
proprii, cel puțin în limitele 
stabilite de comun acord cu 
băncile. In completarea fondu
rilor proprii ale acestor organi
zații, băncile le pot acorda cre
dite pe termen scurt.

ART. 40. — La stabilirea ne
cesarului de fonduri, organele 
financiar-bancare au obligația 
să analizeze activitatea de an
samblu a unităților economice, 
urmărind ca volumul fondurilor 
să fie determinat în strinsă con
cordanță cu sarcinile de plan și 
să se ia măsuri pentru folosirea 
cu eficiență a mijloacelor ma
teriale și bănești, pentru evita
rea imobilizărilor de fonduri și 
să se asigure restituirea în ter
men a creditelor.

ART. 41. —- Creditul pe ter
men scurt se acordă pentru pro
ducția de mărfuri, executarea de 
lucrări, prestarea de servicii, 
pentru circulația mărfurilor și 
pentru satisfacerea unor nevoi 
de consum ale populației.

Prin intermediul creditului pe 
termen scurt, băncile exercită 
un control permanent asupra în
deplinirii de către unitățile eco
nomice a sarcinilor de plan și a 
folosirii raționale a mijloacelor 
materiale și bănești.

ART. 42. — Creditul pe ter
men scurt are caracter planifi
cat, se acordă pentru destinații 
precise, trebuie garantat cu 
valori materiale, cu resurse fi
nanciare prevăzute în plan a se 
roaliva în nprînadolo viitoare 

de proiectare, precum și ailor 
unități organizate pe principiul 
gestiunii economice și care au 
Personalitate Juridică.

De asemeneo, băncile pot a- 
corda credite și unităților orga
nizate pe principiul gestiunii e- 
conomice, dar fără personalito- 
te juridică, autorizate aă con
tracteze credite de către Linita- 
tea din care fac parte.

ART. 47. — Băncile pol acor
da, ia cererea justificată a u- 
njlăților economice care nu gre
utăți financiare temporare din 
cauze obiective, credite pentru 
nevoi temporare, cu dobîndă 
normală, pe perioada necesară 
Înlăturări) cauzelor care au de
terminat nevoile respective do 
fonduri, fără a se depăși 90 de 
zile.

ART. 48. — Băncile au drep
tul să refuze acordarea de cre
dite unităților economice In ca
zul in care nu este asigurată 
desfacerea produselor ce urmea
ză a se realiza, nu sint create 
condiții de utilizare eficientă a 
fondurilor solicitate și de ram
bursare lo termen a creditelor.

ART. 49. — Stocurile de va
lori materiale fără mișcare, de 
prisos sau de calitate necores- 
puDzăloare, cele fără consum 
sau desfacere asigurată, precum 
și cele depozitate și conservate 
in condiții necorespunzătoare 
nu se admit la creditare.

Băncile controlează modul in 
care unitățile economice respec
tă disciplina de credite, fiind o- 
bligate să verifice existența și 
condițiile de păstrare a bunuri
lor și altor valori care consti
tuie garanția creditelor și să iâ 
măsuri de rambursare sau tre
cere în restanță, înainte de sca
dență, a creditelor folosite in 
alte scopuri, precum șl a credi
telor fără garanții, urmărind re
cuperarea acestor credite și de
terminarea unităților economice 
dc a lichida cauzele care le-au 
generat.

ART. 50. — Unitățile economi
ce plătesc băncilor doblnzi 
pentru creditele primite și co
misioane pentru serviciile ce II 
s-au prestat de bănci. Pentru 
creditele restante, unitățile e- 
conomice plătesc dobînzi majo
rate.

Unitățile socialiste primesc 
dobînzi pentru disponibilitățile 
bănești aflate in conturile Iod 
la bănci.

Nivelul dobînzilor, precum șl 
cel al comisioanelor se stabi
lesc prin dispoziții legale.

ART. 51. — Conducerile uni
tăților economice au obligația 
să asigure desfășurarea activi
tății in cadrul fondurilor ce II 
s-au aprobat; ele trebuie să se 
preocupe ca unitățile respecti
ve să realizeze produse de bu
nă calitate, să se îngrijească 
de livrarea lor ritmică și înca
sarea la timp a contravalorii 
mărfurilor, astfel incit să-și a- 
sigurc in permanență fondurile 
bănești necesare îndeplinirii o- 
bllgațiilor de plată pe care le 
au.

ART. 52. — In cazul în care 
o unitale economică și-a imobi
lizat o parte din mijloacele cir
culante, din care cauză nu mal 
poate efectua în mod curent 
plățile, banca îi poate acorda, 
la cerere, in mod excepțional, 
un credit special, cu condiția 
ca unitatea respectivă să ia mă
suri care să ducă la redresarea 
situației sale economice, la li
chidarea imobilizării de mijloa
ce circulante, într-o perioadă 
de cel mult 6 luni și să existe 
qaranția rambursării creditului 
la termenul stabilit.

Conducerile centralelor indus
triale șl ale unităților asimilate 
acestora, ministerele, celelalte 
organe centrale și comitetele e- 
xeculive ale consiliilor populare 
sint obligate ca, pe toată durata 
creditării speciale, să ia măsuri 
care să asigure înlăturarea cau
zelor care au determinat depă
șirea nevoilor planificate do 
fonduri.

ART. 53. — Situația finanrîa-
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tflecc*rmjnîri»tH se fundamcnlrn- 
pe dîcinile de plan privind 

prodU'-pa $i ' detail? i»rtbvi»ftți, 
pe nivelul i hdluîehlor de pro- 
du< lt- , precum și pe normele de 
«loc pentru materii prime, ma
teriale, combustibil, produse fi
nite și alte valori materiale, 
stabilite potrivit dispozițiilor le- 
b APT. 55. — Pe barn planuri

lor de credite, bfincile pol acor
da iTpdiie unităților economice 
de stat industriale, de construc
ții. de transpoituri șl telecomu- 
nii ații pentru :

a) aprovizionarea tehnico-ma- 
teriolfi a unităților n> eslora pen
tru renslituirco de stocuri, pre
cum si pentru efectuarea de 
cheltuieli necesare Îndeplinirii 
sar- inilor de plan, diversificării 
producției și îmbunătățirii call- 
tății produselor, fabricării de 
produse peste plan fn condiți
ile prevăzute de dispozițiile le- 
pale ;

b) contractarea și achiziționa
rea de pîodusc agricole și alle 
pToduse i

c) reîntregirea mijloacelor cir
cul. nie încorporate în produse 
livrate, lucrfiri executate si ser
virii prestate aflate în curs de 
încasare;

d) acoperirea cheltuielilor pla- 
pilicate care depășesc în unele 
trimestre veniturile ;

e) efectuarea de vjnzări de 
mărfuri, executări de lucrări și 
prestări de servicii cu plata în 
rate ;

f) alle destinații prevăzute 
prin dispoziții legale.

ART. 56. — Creditele se acor
dă în cadrul limitei de credi
tare aprobate. Creditele < uren- 
te și cele restante nu pot de
păși limita de creditare aproba
tă.

Băncile pol acorda credite u- 
nitătîlor economice care prelu
crează materii prime agricole, 
pe măsura efectuării aprovizio
nărilor și cheltuielilor de pro
ducție, fără stabilirea prealabi
lă a unei limite, cu condiția ca 
produsele și mărfurile respecti
ve să aibă asigurată desfacerea. 
Băncile verifică periodic ca ni
velul stocurilor de valori ma
teriale constituite și cheltuieli
le efectuate să se încadreze în 
limitele prevăzute în plan. Unî- 
tăților economice care nu-și gos
podăresc în mod corespunzător 
mijloacele circulante li se vor 
stabili limite de creditare.

ART 57. — Prevederile arti
colelor 54—56 se aplică și uni
tăților de producție, executări 
de lucrări și prestări de servi
cii ale organizațiilor cooperației 
meșteșugărești și de consum și 
ale celorlalte organizații obștești.

B. Finanțarea
și creditarea agricul

turii de stat
ART. 58. — Normativul mij

loacelor circulante necesare ac
tivității unităților agricole de 
stat și a celor pentru mecani
zarea agriculturii se determină, 
>»nual, pe baza planului de pro
ducție și a volumului planificat 
de lucrări agricole și prestări 
de servicii, ținind seama de ni
velul cheltuielilor planificate, 
valoarea efectivelor de animale, 
stocurile planificate de materii 
prime, materiale și produse și 
pentru alle nevoi ale producției.

Normativul mijloacelor circu
lante se finanțează din resurse 
proprii, din fondul centrai de 
dezvoltare economico-socială și 
•fin credite bancare.

ART. 59. — Unitățile agricole 
de stat își constituie din benefi
cii fondul de asigurare, destinat 
pentru acoperirea unor cheltu- 
ioh și pierderi de producție la 
• ulturi și plantații pomiviticole, 
care au suferit de pe urma fac
torilor naturali, potrivit dispo
zițiilor legale.

ART. 60. — Banca pentru A- 
gricultură și Industrie Alimen
tară poate acorda credite uni
tăților agricole de stat și celor 
pentru mecanizarea agriculturii, 
pe baza planului de credite, 
pentru : acoperirea nevoilor de 
producție, acțiuni noi, a părute 
în cursul anului, cu caracter 
productiv, care au eficiență e- 
ronomică, cheltuieli privind re- 
insamințarea culturilor calamita
te și efectuarea unor lucrări su
plimentare in vederea reducerii 
efectelor factorilor naturali, pre
cum și pentru alte destinații 
prevăzute prin dispoziții legale.

ART. 61. — Creditele se vor 
acorda în cadrul limitei de cre
ditare aprobate, cu condiția ga
rantării integrale și realizării 
veniturilor care să asigure ram
bursarea lor Ia termen.

ART. 62. — Creditele acorda
te se rambursează de unitățile 
agricole de stat Ia perioadele de 
obținere și valorificare a pro
ducției vegetale și animale, iar 
de unitățile pentru mecanizarea 
agriculturii ja termenele stabili
te pentru plata în natură și în 
bani a lucrărilor.

C. Creditarea 
activității de producție 
a unităților agricole

cooperatiste
ART. 63. — Cooperativele a- 

gricole de producție au obliga
ția de a utiliza deplin capaci
tățile de producție, de a valori
fica superior resursele materia
le și bănești, în scopul creșterii 
veniturilor și asigurării fondu
rilor necesare desfășurării nor
male a activității de producție.

ART. 64. — Banca pentru A- 
gricultură și Industrie Alimen
tară poale acorda cooperative
lor agricole de producție, în 
completarea fondurilor proprii, 
credite pe termen scurt pentru 
acoperirea cheltuielilor materia
le de producție, retribuirea mun
cii, plata contribuției la Casa 
de pensii și asigurări sociale, 
prelevări la fondul de dezvol
tare, precum și pentru alte 
cheltuieli prevăzute în planuri
le de producție și financiare.

ART. 65. — Creditele se a

cordă pe baza contractelor de 
valorii)» arc a produselor ngri- 
< ole înthHaie m orgnni. ațlflc 
socialiste, in proporție de pină 
la »X* In sută din valoare i pro- 
ducțlei contrai inie, ținind sea
ma de volumul încasărilor posi
bile de realizai din valorifica
rea producției, care să asigure 
rambursarea lor integrală la sca
dentei. Creditele se acordă In 
cererea cooperativelor agricole, 
In mod eșalonat, în funcție de 
nevoile de producție, de stadiul 
de dezvoltare a culturilor și de 
realizarea producției animale.

In cazurile în care, în cursul 
nnului, unele cooperative agri
cole de producție au nevoie de 
fonduri suplimentare, banca poa
te acorda acestora credite și 
peste limita stabilită, dacă exis
tă i-.iză materială și posibili- 
tăți certe de realizare n veni
turilor, de rambursare a credi
telor si de acoperire a ccIot- 
lalto obligații de plato.

Cind se constată că nu se a- 
sigură rambursarea integrală a 
creditului solicitat, banca redu
ce în mod corespunzător volu
mul acestuia, astfel ca să existe 
garanția rambursării lui la sca
dență.

ART. 66. — Producția con
tractată nu poate fi valorificată 
in alt mod decit cel stabilit cu 
ocazio acordării creditului.

In cazul clnd cooperativele a- 
gricole de producție nu respec
tă această obligație sau schimbă 
destinația producției contracta
te, banca este in drept să ia 
măsuri pentru rambursarea îna
inte de scadentă a creditelor a- 
cordatc, din orice disponibilități 
ale cooperativelor, iar cînd a- 
ceste disponibilități nu sini su
ficiente, sa treacă la executa
rea silită, prin valorificarea 
produselor existente.

ART. 67. — Banca poate a- 
corda credite pe termen scurt 
pentru producție acelor coope
rative agricole care nu au pro, 
ducție marfă contractată, in ca
zul cind există garanția că a- 
ceste cooperative vor obține ve
nituri care să asigure rambur
sarea creditelor la termen.

ART. 68. — Banca poate acor
da unităților economice ale a- 
sociatiilor intercooperatiste și 
obștești, în completarea fonduri
lor proprii, credite pe termen 
scurt necesare îndeplinirii sar
cinilor de plan.

Creditele sc acordă pe baza 
planurilor de producție și a ce
lor financiare. în funcție de vo
lumul încasărilor posibile de re
alizat din valorificarea produc
ției, care să asigure rambursarea 
lor la scadență.

ART. 69. — Cooperativele a- 
gricole care, după acoperirea 
cheltuielilor de producție și a 
altor cheltuieli prevăzute în 
plan, nu pot asigura din fon
duri proprii și din credite pe 
termen scurt plata retribuirii 
muncii cel puțin la nivelul ve
nitului minim garantat, banca le 
poate acorda credite pentru pla
ta venitului minim garantat, cu 
respectarea condițiilor prevăzu
te de dispozițiile legale.

Cooperativelor agricole de pro
ducție care, după cunoașterea 
rezultatelor economice și fi
nanciare anuale, nu au putut să 
achite din veniturile anului de 
plan contribuția la Casa de 
pensii și asigurări sociale, ban
ca Ie poate acorda credite pen
tru achitarea sumelor datorate.

Rambursarea acestor credite 
se face pină la sfirșitul anului 
în care au fost acordate. In ca
zul în care, datorită unor cala
mități ale nâturii sau altor cau
ze obiective, creditele nu pot li 
rambursate în întregime, sume
le rămase vor fi prevăzute în 
planul de producție și financi
ar și rambursate in anul urmă
tor.

ART. 70. — Cooperativele a- 
gricole de producție, asociațiile 
intercooperatiste și unitățile e- 
conomice ale organizațiilor ob
ștești garantează creditele pe 
termen scurt cu valori materia
le, cu veniturile prevăzute a se 
realiza și cu cesiunea, în favoa
rea băncii, a drepturilor bănești 
ce le au de încasaL

Cooperativele agricole de 
producție garantează și credite 
pe termen scurt acordate aso
ciațiilor intercooperatiste, pro
porțional cu părțile lor sociale.

ART. 71. — Rambursarea cre
ditelor acordate unităților agri
cole cooperatiste se face direct 
din sumele încasate de acestea 
pentru produsele livrate, lucră
rile executate și serviciile pre
state, din despăgubiri primite și 
din orice venituri bănești rea
lizate.

Creditele nerambursate in 
termen de asociațiile intercoope
ratiste se recuperează din veni
turile cooperativelor agricole do 
producție, proporțional cu păr
țile lor sociale.

ART. 72. — Livrările de măr
furi, executările de lucrări și 
prestările de servicii pentru 
cooperativele agricole de pro
ducție și asociațiile intercoope
ratiste se fac numai după ce 
unitățile în cauză s-au asigurat 
de posibilitățile de plată alo <y 
cestor cooperative și asociații.

D. Acordarea de 
credite pentru 

producție membrilor 
cooperatori și 

producătorilor cu 
gospodărie Individuală

ART. 73. — Banca pentru A- 
gricultură și Industrie Alimen
tară poale acorda membrilor co
operativelor agricole de produc
ție și producătorilor cu gospo
dărie individuală, care contrac
tează cu unitățile socialiste li
vrarea de produse agricole, cre
dite pe termen scurt pînâ la 45 
la sută din valoarea producției 
contractate.

Pentru contractele încheiate 
< u organizațiile cooperației de 
consum, membrii cooperatori și 
producă'orii cu gospodărie ințțjz 
viduală primesc, in aceleași 

condiții, avansuri bănești prin 
oriram/ațule respective.

ART. 74. - Membrii coopera
tori și producătorii ai gospodă
rie individuală gatanleriză cre
ditele de producție primite cu
< < siunea in fovoaiea băncii n 
drepturilor bănești ce le nu de 
încasat do In unitățile socialiste, 
precum șl cu bunurile ce le au 
în proprietate.

ART. 75. — Rambursarea cre
ditelor de producție, acordate 
membrilor cooperatori si pro
ducătorilor <u gospodărie indi
viduală, se face din sumele ce 
li sc cuvin pentru produsele 
predate unităților socialiste
< • nlractcinle, din despăgubiri și 
alic’ venituri.

ART. 76. — Unitățile socialis
to conlrnclante garantează față 
de bancă rambursarea la senn- 
denlă a creditelor do producție 
pe termen scurt acordate pe ba
za contractelor încheiate de a- 
cTslea ou membrii cooperatori 
și producătorii cu gospodărie 
individuală. In cazul in care, în 
urma verificărilor l<>< ute de ban
că, se constată că au fost înche
iate contracte fără bază mate
rială sau că unitățile socialiste 
nu au urmărit executarea con-* 
lraclelor, banca este in dropt 
să ia măsuri pentru recuperarea 
creditelor acordate de la unită
țile socialiste contractante.

ART. 77. Contrac tele de livra
re pe baza cărora se acordă 
ciedlle constituie pentru bancă 
titluri executorii față de mem
brii cooperatori și producătorii 
cu gospodărie individuală, pre
cum și față de unitățile socialis
te contractante.

E. Finanțarea 
și creditarea

circulației mărfurilor
ART. 78. — Normativul mij

loacelor circulante al unităților 
economice de stal de aprovizio
nare tehnico-materinlă și de 
desfacere a mărfurilor se deter
mină in funcție de sarcinile de 
plan, de viteza de circulație a 
mărfurilor și de nivelul stocu
rilor, potrivit obiectului activi
tății acestora.

ART. 79. — Băncile pot acor
da unităților economice de stat 
de aproviz.onare tehnico-mate- 
rială și de desfacere a mărfuri
lor credite pentru: constituirea 
stocurilor de mărfuri și produ
se agricole, ambalaje, achiziții 
și contractări de produse agroa- 
limentare, cheltuieli de circula
ție, acoperirea cheltuielilor pla
nificate care depășesc în unele 
trimestre veniturile, vînzări do 
mărfuri cu plata în rate, pre
cum și alte valori materiale.

Creditele se pot acorda pe 
măsura efectuării aprovizionări
lor și a cheltuielilor, cu condi
ția ca produsele și mărfurile să 
aibă asigurată desfacerea.

Băncile verifică periodic con
cordanța dintre volumul credi
telor acordate și cel al stocuri
lor de mărfuri și al altor valori 
materiale constituite în vederea 
îndeplinirii sarcinilor de plan.

Unitățile de stat de aprovizio
nare tehnico-materială și de des
facere a mărfurilor care nu-și 
qospodăresc în mod corespunză
tor mijloacele circulante, imobî- 
lizîndu-le în mărfuri fără des
facere asigurată sau în debitori, 
vor putea fi trecute de bănci la 
creditare pe baza unei limite.

ART. 80. — Prevederile arti
colelor 78 și 79 se aplică și u- 
nităților de turism și hoteliere, 
precum și celor de aproviziona
re tehnico-materială și de des
facere a mărfurilor ale organi
zațiilor cooperației meșteșugă
rești și de consum și ale celor
lalte organizații obștești.

ART. 81. — Conducerile uni
tăților de aprovizionare tehnico- 
roatenală și de desfacere a măr
furilor au obligația să acțione
ze permanent pentru constitui
rea stocurilor de mărfuri în y- 
railele planificate și lnlr-o struc
tură corespunzătoare satisface
rii cererii beneficiarilor și 
a populației, să asigure re
partizarea judicioasă a fon
dului de marfă, să prevină 
formarea unor stocuri de măr
furi peste necesar ori greu van
dabile, precum și efectuarea do 
cheltuieli neeconomicoase.

F. Finanțarea 
și creditarea

comerțului exterior
ART. 82. — Necesarul de mij

loace circulante pentru desfășu
rarea activității de comerț ex
terior la unitățile producătoare 
care au sarcini de livrări la ex
port, la cele care execută țu- 
< rări sau prestează servicii pen
tru străinătate, precum și la în

CAPITOLUL V
Finanțarea și creditarea 

investițiilor unităților de stat
A. Finanțarea și 

creditarea investițiilor 
unităților de stat

ART. 90. — Programul do in
vestiții, care «sigură dinamismul 
și echilibrul economiei, o struc
tură modernă și eficientă a pro
ducției materiale, creșterea ra
pidă a venitului național, se fi
nanțează din fondul național de 
dezvoltare economico-socială.

ART. 91. — Investițiile cen
tralizate cu caracter productiv 
ale unităților economice de stat 
se finanțează astfel :

a) din fondul central de dez
voltare economico-socială; in
vestiții de interes republican 
privind construirea de noi între
prinderi sau combinate, acțiuni
le importante privind dotarea 
cu utilaje și mijloace de trans
port, preepm și alte obiective șl 
acțiuni stabilite anual prin pțan-,

b) din fondul local de dezvol
tare economico-socială al jude
țelor și municipiului București, 
municipiilor și sectoarelor muni

treprinderile specializate de co
merț exterior re determină în 
funcție de sarcinile de export 
șl import, precum și de colo 
privind celelalte a<livilăți de 
comerț exterior si se asigură 
din resurse proprii, din credite 
bancare și din alte resurse. în 
limitele șl condițiile stabilite 
prin dispozițiile legale.

ART. 83. Băncile pol acor
da unităților economice produ
cătoare rare nu sarcini do li
vrări la export, precum și celor 
care execută lucrări sau pros
tea *ă servicii pentru străinăta
te < rodite pentru constituirea 
de stocuri de mărfuri și efectu
area de cheltuieli legato de e- 
xeculurea unor contracte exter
ne sau pentru alle destinații 
stabilite de dispozițiile legale.

Creditele se acordă din mo
mentul constituirii stocurilor 
sau efectuării cheltuielilor pînă 
la încasarea contravalorii valu
tei, fără o se depăși termenele 
normale do decontare prevăzute 
de dispozițiile legale sau stabi
lite de bănci.

ART. 84. — Băncile pot acor
da întreprinderilor specializate 
dc comerț exterior credite pen
tru operații de export po cont 
propriu și pentru operații de 
import. De asemenea, pot acor
da credite pentru mărfurile vin- 
dute pe credit comercial în 
străinătate, cu respectarea dis
pozițiilor legale.

ART. 85. — Unitățile producă
toare de mărfuri pentru export, 
c ele < are execută lucrări și 
prestează servicii pentru străi
nătate, precum și întreprinderi
le specializate de comerț exte
rior pot beneficia de credite 
pentru organizarea și participa
rea la expoziții și tîrguri inter
naționale, pentru constituirea de 
stocuri aferente probelor, pre- 
i um și pentru organizarea acti
vității de service in alte țări.

ART. 86. — In procesul de 
creditare a activității de comerț 
exterior, băncile verifică, înde
plinirea la timp de către unită
țile economice a obligațiilor a- 
sumale prin contractele exter
ne și urmăresc ca aceste unități 
să efectueze in termen încasări
le și plățile cu străinătatea.

6. Finanțarea 
șl creditarea 

cercetării științifice
ART. 87. — Cercetarea știin

țifică trebuie să contribuie la 
rezolvarea problemelor majore 
ale producției, obținerea de noi 
produse și tehnologii, ridicarea 
nivelului calitativ al produse
lor, sporirea eficienței economi
ce și sociale a activității des
fășurate, precum și la folosirea 
dl mai judicioasă a potențialu
lui uman și material de care dis
pun unitățile socialiste.

ART. 88. — Unitățile de cer
cetare științifică se organizează 
în regim economic și își desfă
șoară activitatea pe bază de 
contracte de cercetare, iar îh 
cazurile stabilite prin dispozi
ții legale, pot primi fonduri de 
la bugetul de stat.

Fondurile necesare unităților 
de cercetare se. determină în 
raport cu volumul, complexita
tea și numărul temelor de cer
cetare, precum și cu durata de 
executare a acestora și se asi
gură din sumele încasate de la 
beneficiari pe bază de contrac
te, din credite bancare sau alte 
surse stabilite prin dispoziții le
gale.

Beneficiarii dc lucrări de cerce
tare științifică utilizează ca 
surse de finanțare fondul pen
tru introducerea tehnicii noi, 
fondurile de producție, fonduri
le de investiții, precum și fon
duri bugetare sau alte fonduri 
prevăzute prin dispoziții legale.

Fondurile de la buget se a- 
cordă pentru finanțarea cercetă
rilor care prezintă importanță 
deosebită pentru dezvoltarea e- 
conoinică și socială a tării, pre
cum și pentru efectuarea de 
cercetări complexe, cu caracter 
general sau care fac parte din 
programele prioritare.

ART. 89. — Ministerele, ce
lelalte organe centrale de stat, 
comitetele executive ale consi
liilor populare, centralele indus
triale și unitățile asimilate a- 
cestora, precum și întreprinde
rile beneficiare ale rezultatelor 
activității de cercetare științifi
că au obligația valorificării cil 
mai rapide a cercetărilor, prin 
introducerea în practică a re
zultatelor obținute și generali
zarea aplicării cercetărilor în
cheiate cu rezultate pozitive, ur
mărind realizarea în termen cît 
mai scurt a ciclului — proiec
tare — producție.

cipiului București, orașelor și 
comunelor : investițiile de inte
res local privind construirea 
de noi unități, precum și alte 
obiective și acțiuni stabilite a- 
nual prin plan ;

c) din fondul propriu de 
dezvoltare . economico-socială al 
unităților economice: investiții
le privind dezvoltări, moderni
zări, amenajări, reutilări și re
înnoiri de capacități, eliminarea 
locurilor înguste, îmbunătățirea 
proceselor tehnologice, obiecti
ve de interes comun pentru u- 
nitățile componente ale centra
lelor industriale, precum și alte 
obiective prevăzute prin plan.

Investițiile productive, ai că
ror indicatori se aprobă de 
Consiliul de Miniștri, se pot re
aliza și din credite bancare, în 
condițiile stabilite prin hotărî- 
rea de aprobare a indicatorilor 
tehnico-economici.

ART. 92. — Investițiile cen
tralizate cu caracter social-cul
tural și alte investiții centrali
zate din ramurile sferei nepro
ductive se finanțează, la unită

țile de stal, din fondul central 
de dezvoltare economico-socia- 
)ă nl unilățilc.r administrativ-te- 
ritoriale, in funcție de subordo
narea beneficiarului Investiției.

ARI. 83, Mijloacele bă
nești destinate realizării inves
tițiilor centralizate alo unități
lor de stal se < onsliluie din be
neficii, amortizarea fondurilor 
fixe, alte resurse proprii, pre- 
< uni și din alocații de In buget. 
Unitățile economice dc slat nu 
obligația să depună la băncile 
specializate sumele destinate fi
nanțării investițiilor, în condiții
le și In termenele stabilite prin 
dispozițiile legale.

ART. 94. - Pentru obținerea 
unei eficiente maxime în utili
zarea fondurilor destinate inves
tițiilor, beneficiarii acestora, in
stitutele de proiectări și orga
nizațiile de construcții nu obli
gația să in tonte măsurile rn 
obiectivele dc investiții să fie 
realizate cu costuri reduse. In
tr-un timp cît mai scurt, să se 
materializeze, în primul rînd, in 
mașini, utilaje și instalații de 
înaltă productivitate, care să 
asigure valorificarea superioară 
a resurselor materiale ole țârii, 
precum și sporuri cît mai mari 
<le producție, dc beneficii, de 
valută și de venit național lo 
fiecare leu investit.

Investiții noi se pot rcalizo 
numai după folosirea deplină a 
capacităților și spațiilor exis
tente.

ART. 95. — Repartizarea de 
fonduri pentru lucrări noi de 
investiții se poate face numai 
după ce s-au asigurat mijloacele 
necesare pentru punerea în 
funcțiune și pentru realizarea sta
diilor fizice corespunzătoare la 
lucrările in execuție. Se va a- 
corda prioritate investițiilor a 
căror producție urmează să 
sporească exportul sau să redu
că importul.

ART. 96. — La avizarea in
vestițiilor centralizate, Ministe
rul Finanțelor și băncile, fieca
re potrivit atribuțiilor ce ii re
vin, au obligația să verifice — 
pe baza documentațiilor tehni- 
co-economice care trebuie pre
zentate potrivit dispozițiilor le
gale de către titularii și bene
ficiarii de investiții — temeini
cia cererilor de fonduri pentru 
investiții, necesitatea și eficien
ta acestora, economicitatea și 
legalitatea cheltuielilor, înca
drarea lor în normativele apro
bate.

ART. 97. — In vederea des
chiderii finanțării, centralele 
industriale, unitățile asimilate 
acestora, întreprinderile și in
stituțiile dc stal trebuie să 
depună la băncile specializate 
documentele de aprobare a in
vestiției, studiul tehnico-econo- 
mic aprobat, contractul de an
trepriză, graficele de eșalonare 
a investiției șl de livrare a uti
lajelor, corelate cu termenele de 
punere în funcțiune, și autoriza
ția de construcții; pentru chel
tuielile de investiții la care nu 
se elaborează studii tehnico-eco- 
nomice, se depune documentația 
aprobată conform dispozițiilor 
legale.

Pentru începerea lucrărilor și 
pe parcursul executării acesto
ra, beneficiarii de investiții și 
organizațiile executante sînt o- 
bligate să prezinte, la cererea 
băncilor, devizele la proiectele 
de execuție, în vederea verifică
rii lor.

ART. 98. — Băncile finanțea
ză investițiile centralizate dacă 
sînt îndeplinite următoarele 
condiții:

a) obiectivele, capacitățile și 
termenele de dare în exploata
re se încadrează în prevederile 
planului național unic;

b) sînt asigurate mijloacele 
financiare necesare executării 
lucrărilor în cadrul prevederi
lor anuale de plan și al dura
telor aprobate;

c) începerea și executarea lu
crărilor au la bază studii teh- 
nico-economice și proiecte ela
borate potrivit normelor și nor
mativelor legale;

d) lucrările și cheltuielile ce 
se efectuează sînt prevăzute în 
documentația tehnico-economică 
admisă la finanțare.

Băncile au dreptul să refuze 
finanțarea investițiilor din com
petența de aprobare a titulari
lor de plan de stat și a unităților 
subordonate acestora, care nu 
au asigurate condiții de utiliza
re eficientă a fondurilor, pre
cum și a investițiilor pentru 
care nu sînt respectate dispozi
țiile legale cu privire la înce
perea lucrărilor de investiții, a 
căror verificare le revine ca 
sarpină.

Băncile verifică, potrivit legii, 
legalitatea prețurilor și tarife
lor, precum .și economicitatea 
cheltuielilor prevăzute în do
cumentații și se pronunță asu
pra acestora în termen dc 20 
de zile dc la primirea documen
tațiilor însușite de către organi
zațiile executante.

Reducerile făcute de bănci, 
la care nu s-au primit obiec
ții în termen de 30 dc zile de 
la comunicarea lor, rămîn de
finitive. Valoarea devizelor 
de execuție și a devizului ge
neral se diminuează cu reduce
rile rămase definitive.

Divergențele între bănci și 
unitățile economice de stat sau 
organele lor tutelare se rezolvă 
de către organele ierarhic su
perioare.

ART. 99. — Sînt interzise 
contractarea și angajarea de 
cheltuieli pentru investiții îna
inte de aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici sau, după 
caz. a documentației tchnico- 
economice a investițiilor, ca și 
începerea de lucrări înainte ca 
organele bancare să se fi pro
nunțat asupra legalității aces
tor cheltuieli.

La contractarea și achiziționa
rea utilajelor tehnologice ne
cesare realizării investițiilor 
trebuie să se urmărească ca a- 
cestea să fie aduse pe șantier 
la termene corelate cu cele 
pentru darea la montaj, să nu 
se depășească normativele de 
stocare pc .șantiere, stabilite po
trivit dispozițiilor legale, și să 

se evite formarea de stocuri 
de utilaje disponibile.

ART. 100. — Investițiile cen
tralizate se decontează pe mă
sura executării lor, cu respec
tarea planurilor anuale dc In
vestiții și dc finunțare-credlfa- 
re, în limita devizului general 
legal aprobai; este interzisă de
pășirea valorii documentației 
aprobate pentru investiția res
pectivă.

ART. 101. — In cursul exe
cuției lucrărilor de investiții, 
beneficiarii dc investiții sînt o- 
biigați să justifice băncilor 
cheltuirea fondurilor eliberate.

In cazul în care organizațiile 
de construcții-montaj, de pres
tări dc servicij și de proiecta
re, precum și beneficiarii dc 
investiții pentru lucrările în 
regie au încasat sume nccuvc- 
nite, băncile au dreptul, dacă 
în termen de 30 dc zile părți
le în cauză nu clarifică situa
țiile respective, să emită — pen
tru recuperarea acestor sume 
— documente dc plată, care se 
decontează fără acceptul plăti
torului.

După punerea în funcțiune 
sau darea în folosință a o- 
biectivelor de investiții, băncile 
vor deconta numai lucrările și 
cheltuielile care, potrivit legii, 
se pot efectua și după darea în 
exploatare, consemnate în pro- 
ccsul-vcrbal de recepție. în li
mita devizului general.

ART. 102. — Pentru realiza
rea investițiilor centralizate 
prevăzute în plan, băncile pot 
acorda credite unităților eco
nomice de stat, în completarea 
mijloacelor bănești proprii des
tinate finanțării investițiilor 
sau integral, după caz, în ur
mătoarele situații:

a) pentru obiective de in
vestiții de pe urma cărora se 
pot obține beneficii care a- 
sigură rambursarea creditului 
în cel mult 10 ani;

b) cînd există un decalaj pla
nificat pe trimestre între reali
zarea investițiilor și constituirea 
mijloacelor proprii destinate fi
nanțării investițiilor;

c) în cazul în care, în cursul 
anului, se depășește planul de 
investiții și aceasta se justifi
că din punct de vedere econo
mic. existînd condiții materiale 
asigurate;

d) în cazul în care, în cursul 
anului, mijloacele proprii desti
nate finanțării investițiilor nu 
s-au constituit Ia nivelul planu
lui.

ART. 103, — Creditele pentru 
realizarea investițiilor se apro
bă de bănci, cu respectarea 
normelor generale de creditare, 
precum și a celor cu privire 
la avizarea, finanțarea și reali
zarea lucrărilor de investiții.

Creditele de la art. 102, lit. a 
se acordă de bănci dacă pen
tru obiectivele și acțiunile de 
investiții respective există sur
să certă de aprovizionare cu 
materii prime, desfacere pentru 
produsele ce se vor obține, con
tracte sau comenzi confirmate 
cu termene de livrare a mași
nilor, utilajelor și instalațiilor, 
care asigură punerea în func
țiune a capacităților planifica
te în cel mult 12 luni, cu ex
cepția cazurilor prevăzute de 
dispozițiile legale. Rambursarea 
creditelor se face din beneficiile 
repartizate în acest scop, la 
termenele și în ratele stabilite 
prin contractul dc împrumut în
cheiat între bancă și beneficia
rii de credite. Tn cazul nedării 
în funcțiune a investițiilor la 
termenul planificat, băncile — 
ținînd. seama de stadiul dc exe
cuție a lucrărilor și de măsu
rile luate pentru recuperarea 
întîrzierilor — pot acorda în 
continuare credite pentru ter
minarea și darea în exploatare 
a investiției. La aceste credite 
se aplică dobînzi majorate.

Creditele pentru neconstituf- 
rea mijloacelor proprii planifi
cate, destinate finanțării investi
țiilor prevăzute la art. 102, lit. 
d, se acordă cu condiția rambur
sării lor pînă la linele anului șl 
cu dobîndă majorată. Unitățile 
economice de stat pot folosi — 
înainte de a apela la credite 
bancare — fondurile proprii 
constituite Ia dispoziția lor pen
tru executarea de investiții ne
centralizate.

Creditele acordate pentru ne- 
constituirea mijloacelor proprii, 
nerambursate la termen, se aco
peră din fondurile neanqajatG 
ale unităților economice de stat 
sau ale organului ierarhic supe
rior, după caz, destinate inves
tițiilor necenlralizale; partea 
rămasă nerestituită la sfirșitul 
anului se rambursează în anul 
următor din fondul de rezerva 
sau din fondurile de investiții 
necentralizate constituite potrivit 
dispozițiilor legale.

ART. 104. — Credițelc se a- 
ccrdă de bănci pe măsura exe
cutării investițiilor, în limita 
prevederilor planurilor anuale 
de investiții, de finanțare-credi- 
tare și a devizului general le
gal aprobat.

In cazurile în care beneficiarii 
de credite nu respectă destina
ția creditului și alte condiții 
din contractele de împrumut 
sau nu restituie ratele scaden
te, băncile au dreptul să înce
teze creditarea și respectiv să 
procedeze la recuperarea credi
telor și a ratelor din fondurile 
destinate investițiilor necenlra- 
lizale ori din fondurile de re
zervă ale unităților economice 
de stal. Pînă la recuperarea cre
ditelor și încasarea ratelor sca
dente, băncile calculează do- 
bînzi majorate.

ART. 105. — Băncile pot a- 
corda, în cursul realizării lucră
rilor de investiții, și alle cate
gorii de credite, potrivit statu
telor lor.

Pentru utilajele caro necesi
tă montaj, creditele se acordă 
pînă la termenul planificat de 
punere in funcțiune.

După această dată, la credi
tele acordate se calculează do
bînzi majorate.

Pentru cheltuielile necesare 
efectuării probelor tehnologice, 
precum și pentru piesele de 
schimb și obiectele de inventar 
la unitățile și secțiile noi, pre
văzute in documentația tehnico- 
economică a investițiilor, băn
cile acordă credite pînă la ter

menele stabilite împreună cu 
beneficiarii de investiții, terme
ne care nu pol depăși 90 <le zi
le de la «lato planificată pentru 
darea în funcțiune a investiției.

In razul nerespectfirii terme
nului planificat de punere în 
funcțiune, pe perioada de Inlit- 
zlere, băncile pot acorda credi
te cu dobînzi majorate.

Creditele nerambursate fn 
termen de 90 de zile de la da
rea efectivă în funcțiune se re- 
iraq din fondurile de producție 
alr beneficiarilor de credite.

ART. 106. — Băncile calculea
ză penalizări pentru utilajele 
care necesită montaj, pe peri
oadele cu care se depășesc nor
mativele în zile prevăzute de 
dispozițiile legale privind sto
carea utilajelor pc șantiere.

Penalizările se calculează șl 
in cazul utilajelor devenite dis
ponibile, care nu se valorifică 
in decurs de 90 de zile de In 
data cînd au ajuns în această 
situație.

ART. 107. - Investițiile ne- 
ccntraliznle ale unităților de 
-.lat se finanțează din resursele 
prevăzute cu această destinație, 
potrivit dispozițiilor legale.

Investițiile se admit la finan
țare dacă :

— sini eficiente și salisfac 
nevoi imediate cu caracter pro
ductiv sau social-cultural, după 
caz;

— au condiții să se realizeze 
în cadrul duratelor prevăzute 
de normele legale și documen
tația tehnico-economică este le
gal aprobată.

Deschiderea finanțării pentru 
investițiile necenlralizale alo u- 
nităților economice de stal se 
face după constituirea integra
lă a fondurilor necesare Ia ni
velul documentației, iar la in
stituțiile de stat și la unitățile 
administrativ-teritoriale după 
alocarea sau constituirea fondu
rilor, în condițiile stabilite prin 
dispozițiile legale.

Decontarea investițiilor ncccn- 
Lralizale se face de bănci, pe 
măsura executării lor, în ace
leași condiții ca șl pentru in
vestiții centralizate.

Lucrările de investiții necen
tralizate ale unităților economi
ce de stal, a căror valoare este 
de pînă la 100 mii de lei, se fi
nanțează de băncile la care a- 
ceslea își au contul pentru ac
tivitatea de bază. Peste această 
limită finanțarea se face prin 
băncile specializate.

ART. 108. — Băncile pot a- 
corda unităților economice de 
stat și cooperatiste credite pen
tru realizarea de investiții ne
centralizate privind executarea 
unor lucrări de mică mecaniza
re și a altor lucrări cu caracter 
productiv, precum și pentru lu
crări destinate îmbunătățirii a- 
provizonării și prestărilor de 
servicii către populație. Aceste 
investiții trebuie să aibă o efi
ciență economică ridicată, să 
contribuie fa reducerea volumu
lui de. muncă, la îmbunătățirea 
calității produselor, la creșterea 
producției și a productivității 
muncii, la reducerea cheltuieli
lor de producție și de circula
ție.

Condițiile de acordare a aces- 
lor credite se stabilesc de Con
siliul de Miniștri.

ART. 109. — Volumul credi
telor ce se acordă de bănci pen
tru realizarea investițiilor se sta
bilește anual prin planul de 
credite pe termen mijlociu și 
lung, care se aprobă odată cu 
planul național unic și bugetui 
de stat.

Creditele pe termen mijlociu 
și lung pentru investiții se a- 
cordă din resurse destinate spe
cial în acest scop.

Dobînzile și comisioanele ce 
se percep de bănci la finanțarea 
și creditarea investițiilor sînt 
cele prevăzute prin dispozițiile 
legale.

B. Finanțarea și 
creditarea investițiilor 

organizațiilor 
cooperatiste și ale 

celorlalte organizații 
obștești

ART. 110. — Organizațiile co
operatiste și unitățile economi
ce ale celorlalte organizații ob
ștești realizează investițiile ne
cesare înfăptuirii obiectivelor e- 
conomico-sociale prevăzute în 
planurile lor din fondurile de 
dezvoltare constituite, din veni
turile obținute in activitatea lor. 
Ele au datoria să folosească ju
dicios mijloacele destinate in
vestițiilor pentru realizarea de 
obiective cu eficiență ridicată, 
< are să asigure creșterea avutu
lui obștesc — bază a dezvoltă
rii continue a potențialului lor 
de producție —, îndeplinirea o- 
bliqatiilor față de stat și spo
rirea retribuției membrilor co
operatori.

ART. 111. — Băncile pol a- 
corda organizațiilor cooperatiste 
și unităților economice ale celor
lalte organizații obștești, în com
pletarea fondurilor proprii, cre
dite, pe termen mijlociu și lung 
pentru realizarea de acțiuni șl 
obiective noi de investiții, pen
tru extinderea și modernizarea 
capacităților existente, care să 
asigure creșterea producției, 
prestărilor de servicii, îmbună
tățirea aprovizonării și desface
rii produselor și mărfurilor și 
obținerea de venituri suplimen
tare.

ART. 112. — Modul de finan
țare și creditare a investițiilor 
organizațiilor cooperației mește
șugărești, ale organizațiilor co
operației de consum și ale uni
tăților economice ale celorlal
te organizații obștești este cel 
prevăzut fn normele generale 
ce se aplică unităților economi
ce de stat, adaptate la speci
ficul acestora.

Creditarea investițiilor 
cooperativelor agricole 

de producție
ART. 113. — Banca pentru 

Agricultură și Industrie Ali
mentară poate acorda coopera

tivelor agricole dc produc țic, 
în completarea fondurilor pro
prii, credite pe termen h'ng 
pentru realizarea de acțiuni și 
obiective de investiții produc
tive care să asigure creșterea 
producției, prestărilor de ser
vicii și obținerea de venituri 
suplimentare.

Cooperativelor agricole do 
producție li se pot acorda c re
dite și pentru acțiuni și obiec
tive de investiții ce se execu
tă prin asociere.

ART. 114. — Creditele pe ter
men lung se acordă pentru lu
crări dc îmbunătățiri funciare, 
plantații de vii și pomi, con
strucții agrozootehnice, .nașinl, 
utilaje și instalații, animale de 
producție, precum și alte obiec
tive și acțiuni (u caracter pro
ductiv.

Termenele maxime de ram
bursară a creditelor -Și con
dițiile dc acordare a acestora 
se stabilesc prin dispoziții le
gale,
AHT. 115. — Volumul credite

lor pe termen lung ce sc a- 
cordă ( ooperativelor agricole de 
producție se stabilește unuai 
prin planul național unic și 
bugetul dc stat și se reparti
zează pe acțiuni și pe județe 
dc Ministerul Agriculturii, In
dustriei Alimentare și Apelor, 
cu consultarea Băncii pentru 
Agricultură și Industrie Ali
mentară.

AHT. 116. — Cred î iele pe ter
men lung sc acordă cooperati
velor agricole dc producție care 
au făcut prelevări la fondul 
de dezvoltare ccl puțin în cola 
minimă prevăzută de statul.

AHT. 117. — Creditele pe 
termen lung se acordă atit pen
tru investițiile ce se realizea
ză în regie, cit și pentru cele 
în antrepriză.

Pentru lucrările care se exe
cută în regie, se acordă credite 
pe termen lung în vederea a- 
coperirii cheltuielilor dc inves
tiții, cu excepția celor privind 
manopera și materialele de 
construcții care se pot obține 
prin valorificarea resurselor 
proprii ale cooperativelor agri
cole de producție.

Cooperativelor agricole de 
producție, care executa un vo
lum mare de investiții în regie, 
l’i se pot acorda credite pe ter
men lung și pentru plata mano
perei ce se efectuează eu cadre 
calificate, angajate din afara 
unităților.

fn cazul plantațiilor de vii 
șj jjomj care se execută in ba
zine consacrate, se pot acorda 
credite Pe termen lung și pen
tru plata unei cote-părți dc pină 
la 40 la sută din valoarea ma
noperei planificate la lucrări
le de înființare și de întreține
re, pînă la intrarea lor pe rod.

ART. 118. — Creditele p<_ ter
men lung se aprobă cooperati
velor agricole de producție de 
către bancă, cu respectarea ur
mătoarelor condiții i

a) veniturile nete prevăzute a 
se realiza prin punerea în func
țiune a mijloacelor de produc
ție creditate să asigure rambur
sarea creditelor solicitate in 
cadru] termenelor maxime a- 
probate Și să existe certitudinea 
realizării producției și venitu
rilor prevăzute în documentația 
tehnico-economică;

b) să fie asigurată participa
rea cu fonduri proprii în pro
porțiile stabilite .și exploatare^ 
rațională a mijloacelor de pro
ducție, iar situația economico- 
financiară a cooperativelor a- 
gricole de producție să permit 
tă rambursarea din venituri a 
creditelor pe termen lung sca
dente în perioadele următoare}

c) să fie asigurate condițiile 
pentru executarea și punerea în 
funcțiune la termen a obiecti
velor. iar producția prevăzută 
a se realiza să aibă desfacerea 
asigurată;

d) documentațiile tehnico-c- 
conomice să fie întocmite, avi
zate și aprobate potrivit dispo
zițiilor legale.

Pentru aprobarea creditului, 
cooperativele agricole dc pro
ducție trebuie să prezinte băn
cii angajamentul de a valorifi
ca prin unitățile socialiste con
tractante producția marfă 
agricolă obțină la obiec
tivele respective, pină la resti
tuirea completă a creditului.

In situația în care banca. în 
urma analizei constată că nu 
sînt întrunite condițiile de cre
ditare și nu există garanția 
rambursării împrumutului, nu 
va aproba creditul solicitat.

ART. 119. — Cooperativele a- 
gricole c’e producție au obli
gația să folosească creditele 
primite în conformitate cu des
tinația stabilită pentru reali
zarea sarcinilor de plan -Și răs
pund de rambursarea lor inte
grală la scadență.

ART. 120. — Banca pentru A- 
gricultură și Industrie .Alimen
tară poale acorda cooperativelor 
agricole de producție, unități
lor economice ale asociațiilor 
intercooperatiste -Și obștești cre
dite pentru efectuarea lucrări
lor de mică mecanizare și altor 
ludrări cu caracter productiv 
sau destinate îmbunătățirii a- 
provizionării și prestării de 
servicii către populație, in con
dițiile normelor legale stabilite 
pentru unitățile de stat.

ART, 121. — Banca pentru 
Agricultură și Industrie Ali
mentară are dreptul să sisteze 
creditarea sau să recupereze 
înainte de termen creditele a- 
cordate. în cazul în care se 
constată în activitatea unități
lor agricole cooperatiste urmă
toarele abateri:

a) schimbarea destinației cre
ditelor acordate sau deficiențe 
in executarea investițiilor credi
tate, de natură să jjerivlileze 
punerea în funcțiune la termen 
a obiectivelor sau realizarea 
indicatorilor tehnico-economici 
din documentația de creditare;

b) neparticipârea cooperative
lor agricole de producție Ci] 
fondurile proprii cu care s-ău 
angajat la executarea obiective
lor de investiții creditate;

c) folosirea mijloacelor de

(Cojiiiu paj,. * > ■«)



VINEIU M IVIM I Ml 3

LEGEA FINANȚELOR
țșrodnrtH? in •!*€ srvpuri dcoft 
rr ic pentru care mi fosi rrts 
«iftalc, înstrfiinnrea, gospodAri- 
ren nrr-orcsp-nrfitoare * orrs- 
*nr> d'-cmd 'rea ss-,» «ma terra 
kv i'»n prod’-icț»e;

d) urinarea de măsuri pentru 
înlăturarea drfirtențeter sfinflB- 
l»te dr unitățile bancare.

ART. 122. — Cooperativele a- 
^rn-ole de producție garnnțe®- 
pâ reditele primite cu valori 
m c, riale. mijloace bănești pre- 
vărute a se realiza și cu orice 
a<tr venituri in bani și 1n natu
ră. precum și cu cesiunea în 
tuvoerc.r băncii n drepturilor ce 
le cu de încasat

ART. 123. — Rambursarea
ceedifdcT pe termen lung fc fa
ce din fondurile bănești consil
iu iiv pentru investiții, iar in ce
reri cinci acestea nu acoperă ra
ble scadente, diferența se n<hi- 
te din celelalte disponibilități 
bănești ale coopcralivelcr rgri-

C. Credite pentru 
investiții acordate 

populației
ART. 124. — Băncile pel acor- 

d* populației credite de inves
tiții destinate dezvoltării pro
ducției în gospodăriile membri
lor cooperativelor de producție 
și producătorilor individuali, 
construirii și amenajării de lo
cuințe proprietate personală, 
precum și pentru alte scopuri 
prevăzute de lege.

CAPITOLUL VI 
Organizarea și efectuarea 

plăților între unitățile 
socialiste

ART. 129. — Pentru organi
zarea și desfășurarea in bune 
condiții a circulației băDești și 
pentru exercitarea controlului 
bancar asupra relațiilor bănești 
din economie, unitățile socialis
te sini obligate să păstreze dis
ponibilități bănești în conturi la 
bănci și să efectueze operațiile 
de plăți și încasări prin aces
te conturi.

ART. 130. — Plățile dintre u- 
nitățîle socialiste se efectuează 
de regulă, prin decontări fără 
numerar.

Bănea Națională a Republicii 
Socialiste România, împreună cu 
b&ncilc specializate, stabilește 
modalitățile de decontare. fi
xează limita In care pot fi e- 
fccluale plăți cu numerar intre 
«nilătile socialiste și elaborează 
norme privind condițiile și ter
menele de depunere a numera
rului la bănci, limitele în care 
numerarul pote fi păstrat in ca
sieriile unităților socialiste, mo- 
«iul de eliberare a numerarului 
și condițiile de efectuare a plă
ților din încasări.

ART. 131. — Unitățile socia- 
Jjsle sini obligate să prevadă 
tn contractele economice forme 
și instrumente de decontare ca
re asigură încasarea fntr-un timp 
■cit mai scurt a contravalorii 
produselor livrate, lucrărilor e- 
xecutate sau serviciilor presta
te și care contribuie la întări
rea disciplinei contractuale și 
la accelerarea decontărilor.

In scopul întăririi disciplinei 
plăților. Irifncile pot dispune în
locuirea formelor și instrumen
telor de decontare alese de uni
tățile socialiste, cu forme și 
instrumente care corespund mai 
bine relațiilor economice dintre 
unități.

ART. 132. — Plățile din con
turile unităților socialiste se 
efectuează cu consimțămintul a- 
cestora, cu excepția acelor plăți 
care privesc obligații constate
le prin titluri executorii, precum 
și a plăților pentru efectuarea 
cărora dispozițiile legale nu 
prevăd consimțămintul unităților 
plătitoare.

ART. 133. — Actele de îm
prumut, indiferent de denumirea 
lor. și extrasele de cont do îm
prumut privind creanțele n'-achî- 
iate la termen sau creanțele pe 
oare banca este îndreptățită să 
le încaseze înainte de termen 
constituie titluri executori: fără 
Îndeplinirea altor formalități.

ART. 134. — Plățile trebuie 
făcute la data exigibilității o- 
bligațiilor, debitorul fiind dator 
să le efectueze, iar creditorul 
fiind dator să le ceară.

Unitățile socialiste sînt obli
gate să ceară plata după pre
darea sau expedierea produse
lor către beneficiar, executarea 
lucrărilor sau prestarea servi
ciilor, cu condiția respectării 
clauzelor contractuale.

Beneficiarul este obligat să 
efectueze plata după preluarea și 
recepția produselor. respectiv 
recepția lucrărilor sau servicii
lor, cu excepția cazurilor prevă
zute dc dispozițiile legale. A- 
o^cași obligație revine benefi
ciarului și în cazul in care, de
și prin contract s-a prevăzut că 
plata se face la cererea furni
zorului, totuși acesta nu a ce
rul-o.

ART. 135. — Livrările de 
produse, executările de lucrări 
și prestările de servicii pe cre
dit intre unitățile socialiste sînt 
Interzise, afară de cazurile a- 
nume prevăzute prin dispoziții 
legale.

ART. 136. — Banca Naționa
lă a Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu băncile spe
cializate, stabilește termenele <Je 
acceptare a plății documentelor 
de decontare emise de creditor.

ART. 137. — Beneficiarul oțp 
dreptul ca, înlflptrul termenului 
dc acceptare stabilit, să refuze 
plata, integral, sau parțial, du
pă caz, atunci cînd :

a) livrarea produselor, execu
tarea lucrărilor sau prestarea 
serviciilor nu constituie obiectul 
unui contract sau nu are alt te
mei legal, cu condiția să nu ti 
folosit bunurile pentru care se 
cere plata ;

ART. 125. — Banca pentru A- 
grlrtillurk și Industrie Alirhen- 
iftrft poate acorde credite pen
tru nronrmrea do animale dă 
producție, de material sMBor In 
vederea reall/ftrii de plantații 
vomiviti'olp și pentru a lie des
tinații agricole, în limitele ș| 
. ondițîiW stabilite do dispozițiile 
legale.

Creditele se acordă producă
torilor care contractează cu 
organizațiile socialiste valorifi- 
<are« produselor și pretinșilor, 
care să asigure rambursarea 
creditelor primite.

Creditele sînt garantate de 
beneficiari pcnlru întreaga >0r 
valoare, prin gaj de valori ma
teriale, garanții personale și 
cesiuni de drepturi de creanțe.

ART. 126. — Casa dc Econo
mii și Conscmnațiuni poate a- 
corda credite populației pentru 
i i nstruirea de locuințe proprie
tate personală, precum șl în al
te scopuri prevăzute dc lege.

Creditele pentru construirea 
de locuințe proprietate persona
lă se garantează prin constitui
rea de ipotecă asupra locuințe
lor respective.

ART. 127. — Pînă la rambur
sarea integrală a creditelor, lo
cuințele proprietate personalii 
și He bnnurj dobîndite de 
populație prin folosirea de cre
dite pol fi Înstrăinate numai 
cu «cordul prealabil al insti
tuțiilor care au acordat credite
le.

ART. 128. — Contractele de 
împrumut au valoare de înscri
suri autentice și constituie 
titlurj executorii.

b) produsele nu au fost primi
te pînă la expirarea termenului 
de acceptare stabilit de bancă;

c) prețurile sau tarifele pe 
baza cărora s-a stabilit suma de 
plată sînt mai mari decîl cele 
legale ori suma dc plată a fost 
stabilită in mod eronat;

d) nu sînt respectate clauzele 
contractuale cu privire la can
titate, calitate, termen de livra
re, precum și alte clauze con
tractuale ;

e) nu s-au primit documente
le prevăzute în contract, Iară de 
care produsele nu pot fi recep
ționate, folosite, valorificate 
sau facturate la extern ;

f) suma pretinsă nu este da
torată.

ART. 138. — Unitățile econo
mice au dreptul să suspende li
vrările de produse, executările 
de lucrări sau prestările de ser
vicii către beneficiarii care, ln- 
tîrziind in mod repetat plata, le 
creează greutăți financiare.

•ART. 139. — Instrumentele de 
decontare emise de creditor și 
pentru care debitorul a acceptat 
plata, precum și cele omise de 
debitor în favoarea creditorului 
sini, în raporturile de deconta
re bancară, titluri executorii pe 
baza cărora se fac operațiile de 
plăți între unitățile socialiste.

AHT. 140. — Unitățile socia
liste sînt obligate să ia măsuri 
în vederea asigurării unuj e- 
chilibru permanent între plăți 
și încasări.

Plățile din conturile unităților 
socialiste se efectuează în limi
ta disponibilităților din aceste 
conturi și a creditelor aproba
te.

După epuizarea acestor fon
duri, plățile se efectuează în 
limita încasărilor, în următoa
rea ordine:

aj plățile de salarii și alte 
plăți asimilate;

b) plățile către buget, vărsă- 
mintele din beneficii către orga
nul tutelar, vărsămintele pentru 
finanțarea investițiilor și plăți
le pentru prime de asigurare ;

c) plățile pentru livrări de 
mărfuri, executări de lucrări și 
prestări de servicii;

d i rambursarea creditelor 
bancare scadente;

e) alte plăți.
Sumele pentru plata premiilor 

și gratificațiilor vor fi elibera
te numai după efectuarea celor
lalte plăți.

ART. 141. — La cooperative
le agricole de producție și aso
ciațiile intercooperatiste, în 
cazul epuizării creditelor apro
bate și al lipsei de disponibili
tăți. plățile se efectuează în 
limita încasărilor, in următoarea 
ordine :

a) rambursarea creditelor 
bancare scadente ;

b) plățile pentru retribuirea în 
bani a muncii și pentru celelal
te drepturi asimilate;

c) plățile către bugetul de
stat;

d) plățile pentru livrări de 
măriuri, executări de lucrări și 
prestări de servicii, contribuția 
la Casa de pensii și asigurări 
sociale, precum și primele de 
asigurare ;

e) prelevările destinate fondu
lui de dezvoltare economico-so- 
cială și alte fonduri ce se con
stituie potrivit statutului coo
perativelor agricole de produc 
ție și regulamentului de func
ționare a asociațiilor Intercoo
peratiste ;

f) alte plăți.
ART. 142. — In cadrul ace

leiași categorii prevăzute în or
dinea de plăți de la ort. 140 și 
141, plățile se efectuează In 
ordinea cronologică o termene
lor de plată, iar in cazul in ca
re au același termen de plajă, 
în ordinea în care sînt enume
rate.

ART. 143. — Unitățile > -ono- 
mice sînt obligate sh-și organi
zeze in condiții cit mai bune ac
tivitatea legată de desfacere, 
facturare, întocmirea documen
telor de decontare și depunerea 
acestora la unitățile bancare, 
respectiv de recepție a mărfu
rilor, lucrărilor sau serviciilor 

în vederea decontării la "mp 
«Unirii vAWîrii r est ora șl £r?e- 
Itrlrll vheze i dc circulație ft 
banilor.

In activitatea de conwrț ex
terior, unității? economice tre

CAPITOLUL VII
Asigurările de stat

ART. 144. — Asigurările de 
slat contribuie, prin mijloace 
peltice, la refacerea bunurilor 
avărialc sau distruse co urma
re a calamităților naturii și ac- 
< idenlelor, la repararea unor pre
judicii de care nrigurații răă- 
pun ’ potrivit legii, la Înfăptuirea 
unor măsuri de prevedere și e- 
cononiisire.

ART. 145. — Asigurările de 
stol cuprind ramuri de asigu
rări de bunuri, de persoane șl 
de răspundere civilă, sub forma 
asigurărilor prin efectul legii 
sau facultative.

Asigurările prin efectul le
gii urmăresc, odată cu indemnl- 
zarca celor asigurați, satisface
rea interesului economic și so
cial al întregii colectivități în 
apărarea avuției naționale, men
ținerea continuității procesului 
de producție și protejarea vic
timelor unor accidente și fami
liilor lor.

Asigurările facultative se în
cheie pentru bunuri, persoane 
ori riscuri necuprinse în asigu
rările prin efectul legii sau în 
completarea acestora.

Pentru asigurările încheiate 
cu angajamente în valută, se 
« lectuează operații de cedări și 
primiri de riscuri și dc prime 
in reasigurare.

ART. 146. — Raporturile de 
asigurare se stabilesc între Ad
ministrația Asigurărilor de Stat, 
în calitate de asigurător, și uni
tățile socialiste de stal, organi
zațiile cooperatiste 'sau celelal
te organizații obștești și popu
lație, în calitate de asigurați. 
In schimbul primelor de asigu
rare plătite de către asigurați,

CAPITOLUL VIII
Păstrarea economiilor bănești 

ale populației
ART. 148. — Statul, prin inter

mediul Casei de Economii și 
Consgmnațiuni a Republicii So
cialiste România, organizează șl 
sljmulează păstrarea economi
ilor bănești ale populației.

Operații de păstrare a <^9- 
nomiilor bănești ale populației 
pot fi efectuate și de alte Insti
tuții bancare, în limita compe
tențelor stabilite prin statutele 
lor de organizare și funcționa
re.

ART. 149. — Depunerile popu
lației la Casa de Economii șl 
Conscmnațiuni . și la Qlte Insti
tuții bancare sînt garantate de 
stat, Jar dreptul titularului asy- 
pra depunerilor este ocrotit de 
lege.

Depunerile populației nu sînt 
supuse prescripției și se restitu
ie, la cerere, titularilor depune
rilor sau reprezentanților legali 
ai acestora, iar în caz de deces 
al titularului, moștenitorilor.

ART. 150. — La depunerile 
populației, se acordă dobînzi 
stabilite prin dispoziții legale.

CAPITOLUL IX
Bugetul de stat

A. Veniturile 
și cheltuielile 

bugetului de stat
ART. 152. — Bugetul de stat 

contribuie la înfăptuirea politi
cii Partidului Comunist Român 
de dezvoltare rapidă și echili
brată a economiei naționale, de 
ridicare necontenită a nivelului 
de trai al populației, de folosi
re cu prioritate a resurselor fi
nanciare ale țării în scopul 
creșterii producției materiale și 
sporirii avuției naționale.

Bugetul de stat cuprinde ve
niturile centralizate ale statu
lui și repartizarea acestora în 
concordanță cu obiectivele pla
nului național unic, pentru fi
nanțarea dezvoltării economiei 
naționale, acțiunilor social-cul- 
turale, apărării țării și a altor 
nevoj ale societății.

ART. 153. — Bugetul de stat 
se întocmește anual. Exerci
țiul bugetar începe la 1 ianua
rie și se încheie la 31 decem
brie.

La elaborarea bugetului de 
stat se asigură echilibrul intre 
venituri și cheltuieli.

ART. 154. — Veniturile bu
getului de stat sînt formate 
din:

a) venituri provenite de la 
unitățile socialiste de stat;

b) venituri și alte încasări a- 
ferente bugetului asigurărilor 
sociale de stat;

c) inpozite și taxe plătite de 
organizațiile cooperatiste și u- 
nitățile economice ale celorlalte 
organizații obștești;

d) taxe vamale;
e) impozite și taxe de la 

populație;
f) alte venituri.
Corespunzător relațiilor de 

producție socialiste statornicite 
în țarp noastră și creșterii per
manente a forțedor de produc
ție, veniturile bugetului de 
stat provin în cea mai mare 
părle din economia socialistă.

Evaluările de venituri înscri
se în bugetul de stat reprezin
tă sarcini minime de realizat.

ART. 155. — Unitățile econo
mice de stat sînt obligate să 
verse la buget o parte din be
neficiile realizate, impozitul pe 
circulația mărfurilor, precum și 
orice alte impozite și taxe in
stituite prin dispoziții legale. 

buie să la toate măsurile nrrr- 
ăare pentru utilirarea celor mai 
potrivite modalități de de( ontn- 
re $1 pentru includerea în con
tracte n unor clauze caro <41 ®- 
«ngnro încasarea la timp n valu
tei pentru exporturile efectuate.

în asigurările prin efectul le
gii sau facultative, asigurătorul 
preia obligația acordării unor 
despăgubiri sau sume asigura
te in cazul producerii anumi
tor evenimente.

Categoriile dc bunuri și per
soane ce se asigură, riscurile, 
tarifele de prime, sumele asigu
rate ți celelalte norme privind 
asigurările se stabilesc potrivii 
dispozițiilor legale.

Raporturile de asigurare sta
bilite cu unitățile socialiste de 
stat au in vedere acoperirea pa
gubelor produse de evenimente
le asigurate, despăgubirile Acor
date acestor unități contribuind 
la menținerea continuității pro
cesului dc producție.

Prin raporturile de asigurare 
cu organizațiile cooperatiste sau 
cu celelalte organizații obștești 
se urmărește protejarea bunu
rilor ce le aparțin, despăgubiri
le ce se acordă acestor organi
zații contribuind la reîntregirea 
proprietății obștești.

In raporturile de asigurare cu 
populația se au în vedere refa
cerea bunurilor, acoperirea unor 
prejudicii și crearea unor mij
loace suplimentare de prevede
re în legătură cu evenimente 
privind viața și integritatea per
soanelor.

z\RT. 147. — Fondul de asigu
rare, constituit din Încasările de 
prime dc la asigurați, se utili
zează pentru plata despăgubiri
lor și a sumelor asigurate, pen
tru constituirea rezervei dc pri
me la asigurările de persoane 
ș? pentru acoperirea cheltuieli
lor specifice și generale de 
minislrație.

ART. 151. — Stalul asigură se
cretul depunerilor.

Lucrătorii Casei de Economii 
și Cogsemnațiuni și lucrătorii 
unităților care fac operații pen
tru Casa de Economii și Con- 
sțmnațiuni sini obligați prin 
lege să păstreze secretul în ceea 
ce privește numele depunătoru
lui lor și ale titularilor depune
rilor, sumele economisite și o- 
rice alte date în legătură cu o- 
perațiile efectuate pe numele 
acestora.

Date informative privind de
punerile și operațiile efectuate 
se dau, la cerere, numai titula
rilor acestora și reprezentanți
lor lor legali, iar in cauze pe
nale organelor de urmărire pe
nală și instanțelor judecătorești, 
numai după punerea în mișca
re a acțiunii penale împotriva 
titularilor depunerilor.

Nici un alt organ nu are drep
tul la astfel de Informații.

încălcarea dispozițiilor pri
vind secretul operațiilor consti
tuie infracțiune de divulgare a 
unor secrete privind interesele 
obștești.

ART. 156. — Unitățile socia
liste de stat, precum și alte ca
tegorii de plătitori datorează, 
potrivit dispozițiilor legale, con
tribuții pentru asigurările so
ciale de stat.

ART. 157. — Organizațiile co
operatiste și unitățile economi
ce ale celorlalte organizații ob
ștești sînt obligate să verse la 
bugetul de stat impozitele și 
taxele stabilite, corespunzător 
veniturilor pe care le realizea
ză, bunurilor pe care le dețin 
sau altor criterii prevăzute de 
lege.

ART. 158. — Populația parti
cipă la formarea veniturilor 
bugetului de stat prin plata im
pozitelor și taxelor prevăzute 
de lege.

Prin sistemul de impozite și 
taxe se asigură participarea di
ferențiată a populației la 
formarea veniturilor statu
lui, în funcție de natura și 
nivelul veniturilor, de mărimea 
averii, de capacitatea contribu- 
tivă a plătitorilor, urmărindu-se 
promovarea principiului echită
ții socialiste în sfera veniturilor 
populației.

ART. 159. — Orice sumă care 
se cuvine statului se face ve
nit la buget, dacă dispozițiile 
legale nu prevăd altfel.

In cazul neachitării la ter
men a sumelor ce trebuie văr
sate la bugetul de stat de către 
unitățile socialiste. organele 
finaneiar-bancare au dreptul de 
a dispune virarea lor la buget 
din conturile unităților respec
tive.

Încasarea la bugetul de stat 
a sumelor datorate și ncachita- 
te la termen de către persoa
nele fizice, precum și de către 
persoanele juridice, altele decît 
cele de la alineatul precedent, 
se face prin aplicarea măsurilor 
de executare silită prevăzute dc 
lege.

ART 160. — Cheltuielile bu
getului dc stat se efectuează în 
concordanță cu obiectivele pla
nului național unic.

Din bugetul de stat se efectu
ează cheltuieli pentru :

a) obiective și acțiuni ce se 
finanțează clin fondurile de dez
voltare economico-socială, și a- 
nume: investiții productive, a- 
coperirea necesarului de mijloa
ce circulante al unor unități e- 
conomice, constituirea rezerve
lor de stal, dezvoltarea bazei 

materiale n unitiiților sodnl-cnl- 
turalo și pontei» alic scopuri 
prevăzute prin dispoziții legale.

b) alte obiective sau acțiuni 
cu caracter economic;

c) realizarea acțiunilor social- 
ciiltnrale ;

d) acordarea cir pensii și rea
lizarea altor a<|iuni din bugetul 
asigurărilor sociale dc stat.

o) apărarea țării ;
f) funcționarra organelor pu

torii si ale administrației de 
vtet, organelor juflecălorcșll șl 
ale procuraturii ;

g) realizarea altor a■ țiuni și 
sarcini prevăzute prin dispoziții 
legale.

AHT. 161. — Nici o cheltuială 
iui ponte fi înscrisă in bugetul 
dc stnt sau efectuată din aces
ta dacă nu exista prevederi le
gale pentru asemenea cheltuieli.

ART. 162. — Sumele aproba
te- prin bugetul de slat, în limi
tele cărora se pol efectua chel
tuieli, reprezintă credite buge
tare, care nu pot fi depășite.

Unitățile socialiste de stal răs
pund de folosirea mijloacelor 
bănești primite de la bugetul 
statului, dc cheltuirea lor cu 
maximum de utilitate economi
că și socială, dc respectarea 
disciplinei de plan și financiare.

ART. 163. — Veniturile și 
cheltuielile se înscriu în buge
tul de stat în ordinea stabilită 
prin cl.isificația bugetară.

ART. 164. — Constituirea și 
utilizarea de mijloace financia
re apartinînd statului în afara 
bugetului se pot face numai In 
condițiile stabilite prin dispozi
ții legale.

ART. 165. — In concordanță 
cu structura organizatorică a 
stalului nostru, bugetul de stat 
se compune din bugetul repu
blican și bugetele locale.

B. Conținutul 
bugetului republican
ART. 166. — Bugetul republi

can concentrează principala par
te a fondului bugetar și se ad
ministrează de către organele 
centrale de stal.

In cadrul bugetului republi
can se înscrie și bugetul Ma
rii Adunări Naționale.

Bugetul republican cuprinde 
și bugetul asigurărilor sociale 
de stat.

ART. 167 — Veniturile buge
tului republican sînt formate 
din resurse provenite de la u- 
nitățile socialiste de stat de in
teres republican, precum și din 
impozite și taxe stabilite prin 
lege.

La bugetul republican se var
să și plusurile de venituri pro
venite de la bugetele centrali
zate ale județelor, respectiv al 
municipiului București, la care 
veniturile proprii depășesc chel
tuielile planificate, în cuantu
mul stabilit prin legea de adop
tare ,a bugetului de stal.

ART. 168 — Din bugetul re
publican se asigură mijloacele 
financiare necesare pentru obi
ective și acțiuni ce se finanțea
ză din fondul central de dez
voltare economico-socială, pen
tru alte obiective și acțiuni cu 
caracter economic, pentru ac
țiunile social-culturale ce se re
alizează prin unitățile socialiste 
de stat de interes republican, 
pentru cheltuielile de Întreține
re și funcționare a organelor 
centrale ale puterii și adminis
trației de stat, organelor jude
cătorești și ale procuraturii, 
pentru apărarea țării și pentru 
alte destinații prevăzute prin 
dispozițiile legale.

ART. 169. — Din veniturile 
bugetului republican se pot a- 
tribui cote defalcate bugetelor 
centralizate ale județelor cpre 
nu-și pol acoperi Integral chel
tuielile planificate cu venituri 
proprii. Dacă nici pe această ca
le nu se asigură veniturile ne
cesare, diferența pînă la nivelul 
cheltuielilor planificate se aco
peră din bugetul republican.

Cotele defalcate, precum și 
sumele ce se acordă din bugetul 
republican în completarea veni
turilor proprii ale bugetelor lo
cale se prevăd pentru fiecare 
județ în parte prin legea de a- 
doptare a bugetului de stat.-

ART. 170. — In bugetul repu
blican se înscrie și fondul de 
rezervă, care se utilizează pen
tru suplimentarea, în cazuri 
justificate, a unor credite apro
bate prin bugetul dc stat în ve
derea finanțării acțiunilor sau 
sarcinilor noi intervenite în 
cursul anului, potrivit dispozi
țiilor legale.

C. Conținutul 
bugetelor locale

ART. 171. — Bugetele locale 
sînt bugetele unităților adminis- 
trativ-teriloriale.

Fiecare comună, oraș, munici
piu, sector al municipiului Bucu
rești, județ, precum și munici
piul București are bugetul său 
propriu, care se adoptă de con
siliul popular al unității admi- 
nistrativ-teritoriale respective, In 
condițiile prezentei legi.

j\RT. 172. — Veniturile buge
telor comunelor, orașelor, mu
nicipiilor, sectoarelor municipiu
lui București, județelor și mu
nicipiului București sint formate 
din resursele provenite de la u- 
nitățîle socialiste de stat de in
teres local, impozite și taxe plă
tite de organizațiile cooperatis
te și unitățile economice gle 
celorlalte organizații obștești, 
impozite și taxe locale, alte 
venituri stabilite prin lege.

Organele locale ale puterii și 
ale administrației de stal tre
buie să ia măsuri pentru dezvol
tarea continuă a activității uni
tăților economice de interes lo
cal in vederea sporirii bazei de 
venituri proprii, care să asigu
re, pe această cale, echilibrarea 
bugetelor locale.

ART. 173. — Din bugetele co
munelor, orașelor, municipiilor, 
sectoarelor municipiului Bucu
rești. județelor și municipiului 
București se finanțează, in con- 
cordanță cu prevederile de 

■ plan, obiective și acțiuni eco
nomice, acțiuni social-culturale, 

cheltuielile de Întreținere și 
funcționare a organelor locale 
ale puterii și ale administrației 
de $iat șl alte obiective prevă
zute prin dispozițiile legale.

ART. 174. — In situațiile In 
caro cheltuielile prevăzute fn 
bugetele unor comune, orașe, 
municipii sau sectoare ale nm- 
nîciplului București nu pot fi 
acoperite integral din venituri
le lor proprii, pentru echilibra
rea bugetelor locale respective 
e pot atribui cote defalcate din 

veniturile bugetului republican 
încasate pe teritoriul unității 
admmislroliv-tcritorlale în cau
ză.

Cotele defalcate din venituri
le bugetului republican care se 
Insă la dispoziția comunelor, o- 
rațelor, municipiilor sau sectoa
relor municipiului București se 
stabilesc de consiliile populare 
județene și nl municipiului 
București, în limita sumelor 
aprobate pe județe și municipiul 
București prin legea de adopta
re n bugetului de slut.

In măsura in curo nu se poa
le asigura echilibrarea bugete
lor comunelor, orașelor, muni
cipiilor și sectoarelor munici
piului București nici pe calea 
prevăzută la alineatul 1, dife
rența pînă In nivelul cheltuieli
lor planificate se poale acoperi 
din bugetul unității administra- 
liv-lerilorialc ierarhic superioa
re.

In cazul comunelor, orașelor, 
municipiilor sau sectoarelor mu
nicipiului București ale căror 
venituri proprii depășesc chel
tuielile planificate, diferențele 
corespunzătoare se varsă lo bu
getul unității administraliv-tcri- 
loriale ierarhic superioare.

ART. 175. — Județele, muni
cipiul Bucuroșii, municipiile și 
orașele care au în componența 
lor și alte localități întocmesc 
și bugetele centralizate. In aces
te bugete centralizate se includ 
atîl bugetul propriu al unită
ții administrativ-teritoriale res
pective. cit și bugetele comu
nelor, orașelor, municipiilor și 
sectoarelor municipiului Bucu
rești, ierarhic inferioare, după 
caz. ,

ART. 176. — In bugetele ju
dețelor și al municipiului Bucu
rești se înscriu fonduri dc re
zervă la dispoziția Comitetelor 
executive ale consiliilor popu
lare comunale respective, care 
se pot utiliza în condițiile pre
zentei legi pentru suplimentarea 
unor credite bugetare aproba
te prin bugetele locale, in ve
derea finanțării acțiunilor sau 
sarcinilor noi intervenite în 
cursul anului.

In cazul în care, în cursul a- 
nului, fondurile de rezervă bu
getară devin insuficiente pentru 
finanțarea acțiunilor sau sarci
nilor noi, iar comitetele execu
tive ale consiliilor populare 
constată unele disponibilități de 
credite bugetare, care nu mai 
sint necesare pînă la sfîrșitul a- 
nului pentru Îndeplinirea sarci
nilor planificate, fondurile de 
rezervă bugetară pot fi majora
te cu aceste disponibilități pî
nă la cel mult 50 la sulă din 
coantumul lor inițial aprobat 
prin buget.

Nu pot fi folosite cu această 
destinație creditele bugetare 
provenite din: cheltuielile pen
tru salarii și contribuții pentru 
asigurările sociale, fondurile 
pentru investiții centralizate și 
reparații capitale, cheltuielile 
pentru care, prin acte normati
ve, sînt stabilite surse specia
le de finanțare, cheltuielile 
pentru o căror acoperire s-au a- 
cordal suplimentări din fondul 
de rezervă cuprins In bugetul 
republican, precum și disponibi
litățile la creditele bugetare 
care, potrivit prezentei legi, se 
virează la fondul de rezervă cu
prins în bugetul republican.

D. întocmirea, 
adoptarea 

și execuția bugetului 
de stat; încheierea 
exercițiului bugetar
ART. 177. — Proiectul buge

tului de staț se întocmește pe 
baza proiectelor planurilor finan
ciare ale ministerelor și celor
lalte organe centrale de stat 
privind activitatea lor și a uni
tăților subordonate, precum și 
a proiectelor bugetelor locale.

Proiectele bugetelor locale au 
la bază proiectele planurilor fi
nanciare ale unităților direct 
subordonate, precum și proiec
tele bugetelor unităților admi- 
nistrativ-leritoriale componen
te.

ART. 178. — Ministerul Finan
țelor îmbunătățește propunerile 
de indicatori financiari prezen
tate de ministere, celelalte or
gane centrale de stat și comite
tele executive ale consiliilor 
populare județene și al munici
piului București, împreună cu 
reprezentanți ai acestora, ținînd 
seama de analizele și calculele 
proprii referitoare la nivelul ve
niturilor și cheltuielilor bugetu
lui de stat, concluziile desprin
se din controalele desfășurate 
asupra activitdlii unităților so
cialiste de stat.

ART. 179. — In procesul defi
nitivării proiectului bugetului de 
stat, Consiliul de Miniștri exa
minează lucrările prezentate de 
Ministerul Finanțelor, aduc înd 
îmbunătățiri indicatorilor Finan
ciari și soluționind eventualele 
divergențe dintre Ministerul Fi
nanțelor și titularii de plan cu 
privire la cifrele propuse a fi 
înscrise în buget.

Proiectul bugetului de stat, 
elaborat de Consiliul de Miniș
tri. după examinarea lui de că
tre Consiliul Suprem al Dezvol
tării Ec onomico-Sociale, se pre
zintă spre adoptare Marii Adu
nări Naționale.

ART. 180. — Marea Adunare 
Naționala adoptă legea bugetu
lui de stat care cuprinde: vo
lumul veniturilor și cheltuieli
lor bugetului de stat, cu dcfal- 
carea pe bugetul republican și 
bujelelc locale, iar în cadrul 

acestora din urmă pe fiecare 
județ și municipiu! București, 
precum și \-olumul principatelor 
categorii dc- venituri și cheltu
ieli.

ART. 181. — După adoptarea 
legii bugetului dc stal, Consiliul 
de Miniștri stabilește pe minis
tere șl coteiflite organe centrale 
de stal, pe consilii populare ju
dețene șl al municipiului Bucu
rești, indicatorii financiari și 
măsurile ce trebuiesc luate In 
vederea îndeplinirii in hune 
condiții n bugetului de <lal.

ART. 132. — Proiectele buge
telor lor ale se elaborează de 
eălre comitetele executive și 
se prezintă spre adoptare consi
liilor populare.

Consiliile populare județene 
și al municipiului București, n 
doplă, în limita volumului vo- 
niturilor șl cheltuielilor stabili
te ue fiecare județ șl municipiul 
București prin legea de adopta
re a bugetului dc stal, bugetul 
centralizat al unității admfnis- 
Irativ-teritorialc respective, cu 
repartizarea veniturilor și chel
tuielilor pe bugetele unităților 
administrativ-teritoriale compo
nente, bugetul propriu, precum 
și sursele de echilibrare pe 
unități administrativ-teritoriale 
componente.

In mod corespunzător, consi
liile populare alo comunelor, o- 
rașelor, municipiilor și sectoare
lor municipiului București adop
tă, In limitele stabilite de con
siliile populare ic&irhic superi
oare, bugetele locale respecti
ve

ART. 183. — Veniturile și 
cheltuielile prevăzute In buge
tul de stal se repartizează pe 
trimestre, în funcție de eșalona
rea sarcinilor de plan și dc ter
menele legale de vărsare a ve
niturilor și dc efectuare o plăți
lor.

Repartizarea pe trimestre a 
veniturilor și cheltuielilor se a- 
probă de către i

a) Ministerul Finanțelor, pen
tru bugetul republican la pro
punerea ministerelor și o celor
lalte organe centrale de stat.

Tot de către Ministerul Finan
țelor se aprobă repartizarea pe 
trimestre a plusurilor dc ve
nituri prevăzute a se vărsa lo 
bugetul republican de către bu
getele județelor, respectiv al 
municipiului București, la care 
veniturile proprii depășesc chel
tuielile planificate, precum și a 
sumelor ce se acordă din buge
tul republican bugetelor locale-,

b) comitetele executive ale 
consiliilor populare, pentru bu
getele proprii ale unităților ad- 
ininistraliv-teritoriale respective, 
precum și a sumelor prevăzute 
a fi acordate ori preluate de 
la bugetele locale ale unităților 
administrativ-teritoriale ierarhic 
inferioare ;

c) ordonatorii principali de 
credite, pentru planurile finan
ciare ale unităților subordonate.

ART. 184. — Creditele buge
tare aprobate prin bugetul re
publican pot fi folosite numai 
după deschiderea de credite 
sau alimentarea cu fonduri de 
către Ministerul Finanțelor, iar 
cele înscrise în bugetele loca
le, în limita disponibilităților 
din contul ordonatorilor de cre
dite respective.

ART. 185. — Este interzisă e- 
fectuarea de plăți direct din ve
niturile încasate pentru buget, 
cu excepția cazurilor cînd dis
pozițiile legale prevăd altfel.

Orice cheltuială din sumele 
aprobate prin bugetul de stat se 
face numai pe bază de docu
mente justificative, vizate pen
tru controlul financiar preven
tiv și aprobate de ordonatorul 
de credite.

ART. 186. — Ordonatori prin
cipali de credite ai bugetului 
republican sînt miniștrii ȘÎ 
conducătorii celorlalte organe 
centrale de stat.

Ordonatori principali de .cre
dite ai bugetelor locale sînt 
președinții comitetelor executi
ve ale consiliilor populare.

Conducătorii unităților socia
liste de stat cu personalitate 
juridică finanțate din bugetul 
republican sau local sînt, du
pă caz. ordonatori secundari sau 
terțiari.

ART. 187. — Ordonatorii prin
cipali de credite pot aproba e- 
fecluarea cheltuielilor numai 
cu respectarea dispozițiilor le
gale și în limita planurilor fi
nanciare ale instituțiilor pe ca
re le conduc și au dreptul să 
repartizeze, în raport cu sarci
nile de plan și cu gradul de 
folosire a sumelor deja acorda
te, credite bugetare unităților 
ierarhic inferioare.

Ordonatorii secundari au drep
tul să utilizeze, potrivit desti
nației și cu respectarea norme
lor leqc,le, creditele bugetare 
aprobate pentru unitățile pe ca
re le conduc și să repartizeze 
credite bugetare unităților în 
subordine ai căror conducători 
sînt ordonatori terțiari.

Ordonatorii terțiari utilizea
ză creditele bugetare ce le-au 
fost repartizate numai pentru 
nevoile unităților pe care te 
conduc, potrivit planurilor fi
nanciaro aprobate și în condi
țiile stabilite prin dispozițiile 
legale.

ART. 188. — Ordonatorii prin
cipali de credite pot delega 
dreptul de a aproba folosirea 
șî repartizarea creditelor bu
getare înlocuitorilor lor ue 
drept și conducătorilor direc
țiilor, conducătorilor organelor 
locale de specialitate ale ad
ministrației de stat sau ui altor 
unități similare, după caz.

ART. 189. — Miniștrii, con
ducătorii celorlalte organe cen
trale dc stat, președinții comi
tetelor executive ale consilii
lor populare, precum și condu
cătorii unităților de stat subor
donate răspund de folosirea cu 
economicitate a sumelor primi
te de la buget, de integritatea 
bunurilor încredințate unității 
pe care o conduc, de ținerea <a 
zi a contabilității și prezentarea 
durilor de seamă contabile a- 
supra execuției bugetare.

ART. 190. - In cursul exe
cuției bugetului do stat, miniș
trii și condu- îloi ii celorlalte 
oigane conlrale dc stal, precum 

șl președinții comitetelor exe
cutive ale consiliilor populare 
județene și al municipiului Bu-
< iircșfi nu obligația ca, atunci 
cînd fac propuneri de elaborare 
n unor acte normative a cărei 
aplicare airnge micșorarea venl- 
lurllor sau majorarea cheltuieli
lor stabilite prin bugetul
‘lai, să prevadă si mij!o«»"-le 
norrsare con»|>en.sării venituri
lor sau acopc-ririi sporului de
< heltuieli.

/\RT. 191. — In planurile de 
cheltuieli ale ministerelor șl ce
lorlalte organe centrale de -*-it, 
in bugetele locale, precum și în 
planurile de cheltuieli alo unf- 
■ăților subordonate acestora -e 
pot efectua virări de credite, 
înccpînd cu trimestrul II al fie
cărui nn, cu respectaroa urmă
toarelor condiții:

a) să fie aprobate înainte de 
angajarea cheltuielilor |

b) disponibilii’iliJe utilizate 
să nu provină de la creditele 
bugetare prevăzute pentru In
vestiții centralizate și sdiaili, 
din sumele puse la dispoziție 
din fondurile de rezerva buge
tară sau din alte fonduri co des- 
lir.ație anume stabilită ;

c) să nu se majoreze crunte
le bugetare pprobate penln» 
întreținerea și funcționar"! or
ganelor de stal ;

d) să nu se majoreze sumele 
prevăzute în buget pentru •.om- 
pictarea mijloacelor proprii ate 
unor instituții de stal, cu ex
cepția situațiilor în care, pe ba
ză de aprobări legale, se supli
mentează fondul de salarii a) 
acestora.

ART. 192. — Virările di- cre
dite bugetare se aprobă de că
tre:

a) Ministerul Finanțelor, <b 
cazurile în care au loc tre
ceri de unități, acțiuni ssn 
sarcini de la un titular de pkin 
la altul, precum și In situațiile 
in rare virările de credite • e. e- 
(ectueoză de [a un capitol fa 
altul al dasificației bugetare >

b) ministerele și celelalte or
gane rentrale de stat, pentru 
virările de credite bugetare 
de la un subcapitol la nitul din

aceluiași capitol al cla- 
sificației bugetare, precum ți 
pentru cele care se referă la 
planurile dc cheltuieli ale Insti
tuțiilor subordonate ;

c) comitetele executive ale 
consiliilor populare ale jude
țelor, al municipiului Bururrsif, 
municipiilor, sectoarelor muni
cipiului București, orașelor șl 
comunelor, pentru virările de 
credite bugetare de la un sub
capitol de cheltuieli la altul in 
cadrul aceluiași capitol al c’-> 
sificațici bugetare ;

d) ordonatorii principali de 
credite ai bugetelor locale. In 
situațiile în care se fac virări 
de la un articol la altul, în cad
rul aceluiași subcapitol a) da
sificației bugetare.

ART. 193. — In cazul in ca
re se majorează, potrivit dispozi
țiilor legale, fondul de salarii 
planificat, se pot suplimenta țJ 
creditele bugetare pentru sala
riu prin virări de la alte cate
gorii de cheltuieli, cu excepția 
celor destinate finanțării inves
tițiilor centralizate.

Atunci cînd se majorează pla
nul investițiilor centralizate 
potrivit dispozitilor legale, <e 
pot suplimenta și creditele bu
getare cu această destinație, 
prin virări de la oricare ahă 
categorie de cheltuieli, cu < i- 
cepția celei pentru salarii.

ART. 194. — Creditele buge
tare rămase ncfolosite la linele 
trimestrelor 1, II și IU se blo
chează, cu excepția celor pen
tru destinațiile fondului ce "Tal 
și fondului local al unității*» 
administrativ-teritoriale de dez
voltarea economico-socială sau 
pentru alte obiective și acțiuni
< u caracter economic.

Ministerul Finanțelor, pentru 
unitățile finanțate din bugetul 
republican, și comitetele exe
cutive ale consiliilor populare, 
pentru unitățile finanțate din 
bugetele locale, pol aproba fo
losirea in trimestrul următor a 
creditelor bugetare neutilizate 
la finele trimestrelor I. II și 111, 
la cererea justificată a ordona
torilor principali de credite ai 
bugetului republican, respectiv 
a ordonatorilor de credite ai 
bugetelor locale.

Disponibilitățile de la credi
tele bugetare pentru salarii se 
trec integral la fondul de re
zervă bugetară din bugetul re
publican. In același mod se pro
cedează cu disponibilitățile blo
cate de la creditele bugetare 
pentru alte destinații pentru ca
re nu s-a solicitat sau nu s-a 
primit aprobarea de folosire in 
perioada următoare; disponi
bilitățile apărute în cursul anu
lui ca ui mare a nerealizării u- 
nor obiective sau sarcini pla
nificate, a reducerii valorii de 
deviz a unor investiții; orice 
alte disponibilități de credite 
bugetare.

ART. 195. — Fondurile de re
zervă bugetară la dispoziția co
mitetelor executive ale <onsî- 
liilor populare județene și el 
municipiului București, consti
tuite potrivit art. 176, pot li u- 
lilizate pentru acțiunile prevă
zute a se finanța din fondul de 
dezvoltare economico-socială și 
pentru alte acțiuni, in propor
țiile stabilite pentru acestea 
prin bugetele anuale.

Angajarea acestor fon dur 1 se 
poate face începind cu trimes
trul II, după încheierea dării 
de scamă contabile pe trimes
trul L dacă la data angajării 
s-au realizat integral venituri
le proprii planificate în perioa
da respectivă pe județ sau pe 
municipiul București, după caz, 
și dacă sînt asigurate condi
țiile necesare ca aceste venituri 
să fie realizate și pe întregul 
an.

Pentru acoperirea cheltuielilor 
legate de refacerea unor lu
crări distruse sau degradate, ga 
o consecință a unor calamități 
produse în trimestrul 1 al a- 
nului. comitetele executive ale 
consiliilor populare județene și 
al municipiului București pot 
angaja fondurile de rezervă

(Con'.iiia.iic în p-t$. a -t-.i)
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bugetară chiar In acel trimes
tru.

Este interzisă angajarea de 
cheltuieli din fondurile de re- 
servă bugetară aprobate în bu
getele locale pentru refacerea 
lucrărilor de construcții-montaj 
executate necorespunzâtor. ma
joram subvențiilor pentru 
pierderi planificate, precum și 
pentru suplimentarea cheltuie
lilor de întreținere și funcțio
nare a organelor locale ale ad
ministrației de stat, cu excep
ția reparațiilor capitale cu ca
racter urgent la clădirile fo
losite pentru activitățile admi
nistrative și lucrărilor c’c racor
duri și alte instalații.

In cazul neîndcplinirii pe to
tal județ a veniturilor proprii 
planificate, fondul de rezervă 
bugetară ce poate fi folosit se 
reduce cu echivalentul venitu
rilor ncrealizate la data anga
jării rezervei bugetare.

ART. 196. — Pentru acoperi
rea decalajelor temporare apă
rute în cursul anului între 
cheltuielile și veniturile buge
telor comunelor, orașelor, muni
cipiilor și sectoarelor munici
piului București, se pot acorda 
împrumuturi din resursele dis
ponibile ale bugetului unității 
administrativ-teritoriale ierar
hic superioare.

In cazul în care decalajele 
respective apar și la nivelul 
bugetelor județelor și munici
piului București, acoperirea 
temporară a acestora se poate 
face prin acordarea de împru
muturi din resursele disponi
bile ale bugetului republican, 
de către Ministerul Finanțelor, 
la cererea justificată a comi
tetelor executive ale consiliilor 
populare.

ART. 197. — Comitetele exe
cutive ale consiliilor populare 
pot utiliza sumele încasate din 
veniturile proprii ale bugetelor 
locale peste cele planificate 
numai cu începere din trimes
trul ÎI al anului de plan, pen
tru acoperirea unor cheltuieli 
economice și înfăptuirea anu
mitei? acțiuni social-culturale, 
introducerea modificărilor co
respunzătoare în bugetele loca
le în următoarele condiții!

— depășirea încasărilor să fie 
realizată pe totalitatea venitu
rilor proprii planificate în bu
getul local respectiv și să se 
mențină pînă la finele anului:

— plusurile de venituri să 
provină din activitatea anului 
de plan și să nu fie rezultatul 
un or modificări ale legislației 
sau anumitor subevaluări con
statate de organele Ministeru
lui Finanțelor.

Modificările efectuate în bu
getele locale potrivit prevederi
lor de mai sus se supun rati

CAPITOLUL X
Atribuții în întocmirea 

și execuția bugetului de stat 
și a celorlalte planuri 

financiare
ART. 204. — Consiliul de Mi

niștri. în baza prevederilor Con- 
ștituției Republicii Socialiste 
România, ale legii sale de or
ganizare și funcționare și ale 
prezentei legi, exercită con
ducerea generală a activității 
executive în domeniul finanțe
lor, răspunde de elaborarea 
proiectului bugetului de stat, 
precum și de realizarea acestu
ia după adoptarea lui de către 
Marea Adunare Naționala.

In exercitarea atribuțiilor 
sale. Consiliul de Miniștri exa
minează periodic situația fi
nanciară pe economie și ramuri 
sau sectoare de activitate, exe
cuția bugetului de stat Și a 
celorlalte planuri financiare, 
stabilind măsuri pentru menți
nerea echilibrului financiar, 
monetar și valutar, pentru întă
rirea continuă a rolului finan
țelor Și creditului în economie, 
aprobă planurile de credite și 
de casă.

ART. 205. — Ministerul Finan
țelor înfăptuiește politica parti
dului și statului in domeniul fi
nanțelor și acționează pentru a- 
sigurarea echilibrului financiar, 
monetar și valutar al țării.

In centrul activității Ministe
rului Finanțelor trebuie să stea 
preocuparea pentru creșterea 
continuă a eficienței în econo
mia națională. El trebuie să or
ganizeze și să exercite un con
trol riguros pentru a determi
na folosirea rațională a fondu
rilor în fiecare unitate socia
listă, pentru a preveni cheltui
rea nelegală și neeconomicoasă 
a fondurilor.

ART. 206. — Ministerul Finan
țelor are următoarele atribuții 
principale, răspunzînd de înde
plinirea lor :

a) întocmește lucrările pri
vind elaborarea proiectului bu
getului de stat; urmărește e- 
șecutarea in bune condiții a 
bugetului de stat; la sau pro
pune, după caz, măsuri pentru 
înlăturarea abaterilor și întări
rea disciplinei de plan și finan
ciare;

b) elaborează, in colaborare 
cu Comitetul de Stat al Plani
ficării, planul financiar centra
lizat ; participă la elaborarea 
prognozelor și planurilor cinci
nale și anuale de dezvoltare e- 
conomico-socială a țării;

c) colaborează cu organele 
centrale de sinteză la elabora
rea șl urmărirea executării ba
lanței de venituri și cheltuieli 
bfinești ale populației, a balan
ței de plăți externe și a altor 
planuri valutare, precum și a 
planurilor de casă și de credi
te ;

d) exercită, potrivit legii, 
controlul asupra activității eco- 

ficării consiliilor populare, la 
prima sesiune a acestora

ART. 196. — Comitetele exe
cutive ale consiliilor populare 
pot anula deciziile comitetelor 
executive ale consiliilor popu
lare ierarhic inferioare, prin 
care au fost aprobate, fără res
pectarea normelor legale, pla
nuri suplimentare de venituri 
șl cheltuieli, virări do credite, 
modificări de alocații trimestri
ale sau alte modificări în pla
nurile dc cheltuieli sau în bu
getele consiliilor populare.

ART. 199. — Creditele buge
tare rămase neutiliznte la ex
pirarea exercițiului bugetar 
se anulează prin efectul legii.

Orice sumă datorată, dar ne
plătită c'e la buget, precum și 
orice suma cuvenita dar neîn
casată la buget pînă la 31 de
cembrie se plătește, respectiv se 
încasează, în contul bugetului 
pe anul următor.

ART. 200. — Excedentul bu
getului republican se utilizează 
pentru acțiuni economice și 
social-culturale sau pentru alte 
acțiuni. în condițiile stabilite 
prin Iepe, ori ca resursă de 
creditare u economiei naționale.

Soldurile anuale ale bugetelor 
locale se prevăd ca venituri în 
acele bugete pe anul următor.

Eventualele diferențe rezul
tate în plus sau în minus după 
încheierea exercițiului bugetar, 
față de soldurile prevăzute în 
bugetele locale, se regularizează 
cu bugetul republican.

ART. 201. — Pe baza dărilor 
de seamă contabile prezentate 
de ministere, celelalte organe 
centrale de stat și comitetele 
executive ale consiliilor popu
lare județene și al municipiu
lui București, și în urma veri
ficării și analizării acestora. Mi
nisterul Finanțelor elaborează 
lucrările privind contul general 
de încheiere a exercițiului bu
getar. pe care le prezintă Con
siliului de Miniștri.

ART. 202. — Consiliul dc Mi
niștri analizează lucrările înain
tate de Ministerul Finanțelor și 
întocmește contul de încheiere 
a exercițiului bugetar, pe ca
re îl prezintă, după examina
rea lui de către Consiliul Su
prem al Dezvoltării Economico- 
Sociale, spre adoptare Marii 
Adunări Naționale.

ART. 203. — Marea Adunare 
Națională adoptă contul gene
ral c’e încheiere a exercițiului 
bugetar, pînă cel mai tîrziu la 
finele anului următdr celui la 
care se referă.

In mod asemănător, consiliile 
populare aprobă conturile gene
rale de încheiere a exercițiu
lui bugetelor locale, întocmite 
de către comitetele executive 
respective.

nomico-financiare a unităților 
socialiste ;

e) analizează și avizează in
dicatorii tehnico-economici pen
tru investițiile care, potrivit dis
pozițiilor legale, intră in com
petența de aprobare a Consiliu
lui de Miniștri;

f) organizează stabilirea și în
casarea veniturilor statului da
torate de unitățile socialiste ; 
îndrumă și controlează modul 
de stabilire a impozitelor, Iden
tificarea veniturilor șl Încasa
rea impozitelor și taxelor de 
la populație;

g) întocmește dărj de seamă 
contabile asupra Execuției Bu
getului de stat șl elaborează lu
crările privind întocmirea con
tului general de încheiere a e- 
xercițiuluî bugetar;

h) elaborează, pe baza și în 
vederea executării dispozițiilor 
legale, norme metodologice țu 
privire la planificarea financi
ară, executarea bugetului de 
stat, stabilirea și Încasarea ve
niturilor statului, evidența con
tabilă, controlul financiar; sta
bilește clasificarea bugetară a 
veniturilor și cheltuielilor; ac
ționează pentru raționalizarea și 
perfecționarea muncii financiar- 
contabile ;

i) reprezintă statul ca subiect 
de drepturi și obligații In fața 
organelor arbitrate, judecăto
rești. precum și in orice alte 
situații în care acesta participă 
nemijlocit în nume propriu, în 
raporturi juridice, în cazurile In 
care legea nu stabilește, în a- 
cest scop, alte organe.

ART. 207. — Ministerul Fi
nanțelor participă, împreupă cu 
Direcția Centrală de Statistică, 
Comitetul de Stat al Planificării, 
Ministerul Aprovizionării Teh- 
nico-materiale și Controlul Gos
podăririi Fondurilor Fixe, băn
cile și alte organe centrale in
teresate, la organizarea eviden
ței generale a avuției naționale.

ART. 208. — Ministerul Finan
țelor, împreună cu Comitetul de 
Stat al Planificării, Direcția Cen
trală de Statistică, băncile, ce
lelalte organe centrale de sin
teză și cu ministerele, anali
zează sistematic, pe baza bilan
țurilor contabile, rezultatele ac
tivității pe ansamblul economiei, 
pe ramuri și sectoare de activi
tate, volumul și structura stocu
rilor și iau sau propun măsuri 
pentru îmbunătățirea situației 
economico-financlare a unități
lor socialiste.

ART. 209. — Banca Națională 
a Republicii Socialiste România, 
Banca pcDtru Agricultură și In
dustrie Alimentară, Banca de 
Investiții, Banca Română de 
comerț Exterior și Casa de Eco
nomii și Consemnațiuni înfăptu
iesc politica partidului și statu
lui in domeniul monetar și al 

creditului, potrivit prevederilor 
prezentei legi și ale legilor și 
statutelor lor de organizare și 
funcționare.

ART. 210. — Banca Națională 
a Republicii Socialisto România 
Șl băncile specializate, adminis- 
trlnd o parte Importantă din 
fondurile bănești ale societății, 
organizlnd șl cfoctuînd plățile 
între unitățile socialiste, credi
tarea economiei șl executarea 
do casă a bugetului dc stat, au 
obligația să controleze modul 
cuna se constituie fondurile bă
nești, să lină evidenta acesto
ra, să verifice modul cum sînt 
folosite mijloacele materialo și 
bănești șl să ia măsuri pentru 
Încasarea integrala și la termen 
a drepturilor In lei și In va
lul» ale statului, precum și pen- 
tfu utilizarea lor economicoasă. 
Ele trebui© să perfecționeze 
cbnlinuu relațiile dc credit și dc 
plăți cu unitățile economico șl 
să contribuie Ia buna funcțio
nare a mecanismului economic, 
la creșterea eficienței in econo
mie.

Băncile acționează pentru re
alizarea sarcinilor ce decurg din 
planurile de credite și de casă 
și pentru încadrarea circulației 
bănești în limitele aprobate.

ART. 211. — Banca Națională 
a Republicii Socialiste România, 
ca bancă centrală șl de emisiu- 
nj, are următoarele atribuții 
principale, răspunzînd de înde
plinirea lor;

a) exercită controlul asupra 
îndeplinirii de către unitățile e- 
conomice a planurilor do pro
ducție, dc circulație a mărfuri
lor și financiare, precum și asu
pra folosirii mijloacelor circu
lante, luînd măsuri operative 
pentru întărirea disciplinei în 
domeniul creditului și al decon
tărilor ;

d) emite și pune in circula
ți© bilete dc bancă și monede 
rpetalice, potrivit dispozițiilor 
legale ;

c) organizează și coordonează 
circulația bănească, precum și 
activitatea privind creditarea pc 
termen scurt și decontările, în 
strînsă concordanță cu cerințe
le dezvoltării economici națio
nale ; urmărește și analizează 
fenomenele și tendințele con-, 
juncturale din sfera circulației 
bănești șl a creditului, în pro
cesul desfășurării realizării pla
nului, acționînd pentru asigu
rarea evoluției normale a circu
lației bănești și a creditelor ;

d) efectuează operații de cre
ditare, decontări și alte opera
ții bancare pentru unitățile eco
nomice cu conturi la bancă, pre
cum și controlul utilizării fon
dului de salarii;

©) organizează și efectuează 
operațiile privind execuția de 
casă a bugetului de stat; exer
cită controlul asupra realizării 
veniturilor de stat și urmărește 
respectarea prevederilor legale 
cu privirp la efectuarea cheltu
ielilor ;

f) elaborează împreună cu 
Comitetul de Stat al Planifică
rii, Ministerul Finanțelor și 
băncile specializate proiectul 
planurilor de credite Și de ca
să pe economie, în baza sar
cinilor prevăzute în planul na
țional unic și bugetul de stat, 
a analizelor efectuate cu minis
terele, celelalte organe centrale 
și unitățile economice;

g) acordă băncilor speciali
zate credite în completarea 
fondurilor acestora și urmăreș
te modul cum se administrea
ză aceste mijloace;

K) participă la elaborarea ba
lanței de plăți externe Și la 
urmărirea realizării acesteia; 
stabilește, potrivit dispozițiilor 
legale, cursul de schimb în lei 
al valutelor străine și organi
zează schimbul valutar; admi
nistrează rezerva de stat, de 
metale prețioase și efectuează 
operațiile cu metale prețioase.

ART. 212. — Banca pentru A- 
gricultură și Industrie Alimen
tară, ca bancă specializată pen- 
tp.i finanțarea Și creditarea in
vestițiilor ?i pentru creditarea 
S'ucției șj circulației mărfu- 

din agricultură, industria 
entară șl din sectorul ape- 

lțr, are următoarele atribuții 
principale, răspunzînd de înde
plinirea lor :

a) exercită controlul asupra 
îndeplinirii planurilor de pro
ducție și financiare, realizării 
planului de investiții, folosirii 
capacităților de producție, a 
mijloacelor proprii și împru
mutate de către unitățile so
cialiste din agricultură, indus
tria alimentară și celelalte u- 
nități cu cont la bancă; con
trolează la unitățile agricole so
cialiste utilizarea cu eficiență 
a fondului funciar Și a forței de 
muncă, în scopul determinării 
acestora de a obține creșterea 
producției vegetale și animale, 
reducerea cheltuielilor de pro
ducție și asigurarea unei ren
tabilități sporite a agriculturii;

b) efectuează operațiile de 
creditare a producției, a acti
vității de aprovizionare tchnl- 
co-materială și de valorificare 
a produselor agricole, operații 
de decontare, precum și alte o- 
perații bancare pentru titula
rii de cont;

c) analizează și avizează indi
catorii de eficiență economică 
pentru investițiile din compe
tența de aprobare a ministerelor 
și Unităților din subordinea a- 
cestora; participă cu Ministerul 
Finanțelor la analiza și aviza
rea indicatorilor tehnico-econo
mici pentru investițiile care, po
trivit dispozițiilor legale, intră 
în competența de aprobare a 
Consiliului de Miniștri.

d) organizează șl efectuează, 
in cadrul planului și în limita 
documentațiilor tehnico-ocono- 
micc aprobate, operațiile de fi
nanțare și creditare a investiți
ilor la unitățile socialiste din 
sfera sa de activitate; contro
lează la acestea constituirea 
fondurilor dc investiții și utili
zarea lor potrivit destinației 
stabilite prin plan;

e) exercită, potrivit dispozi
țiilor legale, controlul utili
zării fondului de salarii și al 

realizării veniturilor dc stal; 
(țfeclueazfi operații privind exe
cuția dc < i a bugetului dc 
stat;

f) exercită, pe bază de con
venție, controlul d© fond al ges
tiunii cooperativelor agricole do 
producție, ca mandatară a U- 
niunli Naționale a Cooperati
velor Agricole de producție.

ART. 213. — Banca de In
vestiții, ca bancă specializată 
pentru finanțarea și creditarea 
investițiilor din industrie, con
strucții, transporturi și teleco
municații, geologie, comerț, 
precum și pentru finanțarea in
vestițiilor din sectorul social- 
cultural, arc următoarele atri
buții principale, răspunzînd dc 
îndeplinirea lor i

a) exercită controlul asupra 
cererilor de mijloace bănești 
ale beneficiarilor de investiții, 
organizațiilor de construcții și 
organizațiilor dc proiectare, 
urmărinc'. utilizarea potrivit 
normelor și dispozițiilor legale 
a fondurilor puse la dispoziția 
lor;

b) analizează și avizează in
dicatorii de eficiență economi
că pentru investițiile din com
petența dc aprobare a ministe
relor, celorlalte organe Centrale, 
comitetelor executive ale con
siliilor populare județene și al 
municipiului București, precum 
Și a unităților din subordinea 
acestora: participă, cu Ministe
rul Finanțelor, la analiza și 
avizarea indicatorilor tehnico- 
economici pentru investițiile 
care, potrivit dispozițiilor lega
le, intră în competența de a- 
probare a Consiliului de Miniș
tri;

c) organizează și efectuează, 
în cadrul planului și în limita 
documentațiilor tehnico-econo- 
mice aprobate, operațiile de 
finanțare și creditare a investi
țiilor în ramurile economice din 
sfera sa de activitate; contro
lează la acestea constituirea 
fondurilor de investiții și utili
zarea lor potrivit destinației 
stabilite prin plan;

d) efectuează operațiile dc 
creditare, decontări și alte ope
rații bancare pentru titularii 
săi de conturi; exercită contro
lul realizării veniturilor de 
stat și utilizării fondului de sa
larii; efectuează operații pri
vind execuția de casă a buge
tului de stat;

e) controlează pe șantiere în
deplinirea de către unitățile 
economice a planului de in
vestiții și de punere în funcțiu
ne, folosirea capacităților dc 
producție la organizațiile de 
construcții; controlează măsuri
le luate de beneficiari Șl con
structori pentru pregătirea con
dițiilor de începere și execuție 
a lucrărilor, de livrare a uti
lajelor și instalațiilor tehnologi
ce, asigurarea materialelor și a 
forței de muncă.

ART. 214. — Banca Română 
de Comerț Exterior, ca bancă 
specializată, înfăptuiește politi
ca partidului și statului în do
meniul plăților, creditării și 
controlului bancar-valutar pri
vind operațiile cu străinătatea.

Banca Română de Comerț 
Exterior are următoarele atri
buții principale, răspunzînd de 
îndeplinirea lor !

a) organizează și efectuează 
încasările și plățile privind o- 
perațiile de comerț exterior; 
administrează disponibilitățile 
în mijloace de plată străine; 
cumpără și vinde în țară Și în 
străinătate valute efective, e- 
fecte de comerț, precum și ti- 
tlurj și obligații străine;

b) participă la elaborarea ba
lanței de plăți externe și acțio
nează pentru îndeplinirea în 
bune condiții a planului valu
tar;

c) încheie aranjamente ban
care în aplicarea acordurilor de 
plăți, consiliilor de credit și a 
altor aranjamente financiare ex
terne, precum și aranjamente dc 
corespondent cu bănci și insti
tuții financiare străine;

d) primește șî acordă credi
ts din și în strinătate, acordă 
credite în valută unităților e- 
conomice române cu activitate 
de comerț exterior;

e) emite efecte de comerț în 
favoarea unor beneficiari din 
străinătate și acceptă efecte de 
comerț emise asupra sa; anali
zează și girează efecte de co
merț: dă și primește garanții 
pentru aranjamente de plată în 
străinătate;

f) efectuează operații de cre
ditare, decontări și alte opera
ții bancare pentru unitățile e- 
conomîce cu activitate dc co
merț exterior titulare de cont; 
exercită controlul asupra rea
lizării veniturilor dc stat și 
utilizării fondului de salarii, 
precum și controlul valutar 
privind operațiile care se efec
tuează prin intermediul său; e- 
fectuează operații privind exe
cuția de casă a bugetului de 
stat;

g) participă la organizațiile 
internaționale cu caracter finan
ciar și bancar și organizează 
reprezentante proprii in străină
tate ; realizează acțiuni de < oo- 
perare tinanciar-bancară ; co
laborează cu instituții de spe
cialitate din țară și străin<i:ate 
in probleme specifice activității 
sale.

ART. 215. — In exercitarea 
atribuțiilor sale. Banca Națio
nală a Republicii Socialiste Ro
mânia și băncile specializate e- 
laborează, pe baza și în vede
rea executării dispozițiilor le
gale, norme metodologice cu 
privire la planificarea șl acor
darea credilelor pentru produc
ție și circulația mărfurilor, fi
nanțarea și creditarea investi
țiilor, efectuarea plăților fără 
numerar și a operațiilor cu nu
merar, efectuarea decontărilor 
externe, utilizarea fondului de 
salarii și cu privire la alte o- 
perații bancare.

ART. 216. — Casa de Econo
mii și Consemnațiuni a Repu
blicii Socialiste România are ur
mătoarele atribuții, răsphnzînd 
de îndeplinirea lor :

a) elaborează sau propune 

măsuri pentru dezvoltarea spi
ritului dc economie în rîndurl- 
In populației și organizează n- 
Iragerca economiilor bănești ale 
populației j

b) efectuează operații de prl- 
miro spre păstrare a economii
lor bănești ale populației, a su
melor consemnați! șl asigură c- 
fecluarea decontărilor in legă
tură cu aceste depuneri ;

c) efectuează operații de ere
ditar© a populației pentru con
struirea de locuințe proprietalo 
personală, precum șl pentru al
to destinații stabilite prin lege |

d) efoclucază operații privind 
execuția do casă a bugetului do 
stat și asigură deservirea ban
cară a unităților și organizații
lor caro își păstrează mijloace
le bănești în conturi la C.E.G.

ART. 217. — Administrația A- 
sigurărilor de Stat are ca atri
buții principale, de îndeplini
rea cărora răspunde, organiza
rea activității asigurărilor do 
bunuri, persoane și răspundere 
civilă, stabilirea sau propune
rea dc măsuri pentru dezvolta
rea continuă a acestora, pen
tru perfecționarea instrumente
lor specifice și îmbunătățirea 
servirii asiguraților.

Administrația Asigurărilor do 
Stat are dreptul de a verifica 
modul în care bunurile asigu
rate sînt întreținute, felul In 
caro se reflectă măsurile de 
prevenire și limitare a pagube
lor, precum și do a denunța 
sau modifica contractul de asi
gurare facultativă, in condițiile 
stabilite.

ART. 218. — So înființează 
Consiliul Financiar-Bancar, con
stituit din cadre de conducere 
ale Ministerului Finanțelor, 
Băncii Naționale a Republicii 
Socialisto România, Băncii pen
tru Agricultură și Industrie A- 
limcnlară, Băncii de Investiții. 
Băncii Române de Comerț Ex
terior, Casei de Economii și 
Consemnațiuni și Administrați
ei Asigurărilor de Stat.

Din acest consiliu fac parte 
șl reprezentanți ai Comitetului 
do Stat al Planificării, Comite
tului do Stat pentru Prețuri, 
Ministerului Muncii, Ministeru
lui Comerțului Interior, Minis
terului Comerțului Exterior șl 
Direcției Centrale de Statistică.

In caz de necesitate la ședin
țele consiliului pot fi invitați 
și reprezentanți ai altor minis
tere și organe centrale de stat, 
precum și ai consiliilor popu
lare.

Consiliul Financiar-Bancar e- 
xaminează periodic fenomenele 
și tendințele ce apar în proble
mele financiare, monetare și 
valutare, atît pe plan intern, cil 
șl in relatile cu străinătatea.

Totodată, analizează și elabo
rează studii și măsuri pentru 
traducerea în viață a politicii 
financiare, monetare și valuta
re a partidului și statului, pen
tru sporirea eficientei economi
ce în toate sectoarele de acti
vitate și întărirea puterii de 
cumpărare a monedei naționale.

Consiliul Financiar-Bancar an
trenează, în analizele și studii
le pe caro le face, institutele 
de cercetări economice și finan
ciare, organele dc specialitate 
din cadrul instituțiilor compo
nente ale Consiliului, precum 
șl cadre de specialitate din in
stitutele de învățămint superior.

Atribuțiile și modul de orga
nizare și funcționare ale Con
siliului Financiar-Bancar se sta
bilesc prin lege.

ART. 219. — Ministerele și 
celelalte organe centrale de 
stat, în îndeplinirea atribuțiilor 
co le revin în domeniul finan
ciar, acționează și răspund de:

a) îndeplinirea Integrală a 
sarcinilor din planul financiar 
și valutar, constituirea și utili
zarea legală și eficientă a fon
durilor, achitarea integrală șl 
la timp a sumelor datorate bu
getului, precum și rezultatele 
activității economice și finan
ciare pe ansamblul ministeru
lui și pe fiecare unitate subor
donată ;

b) analiza bilanțurilor conta
bile și luarea de măsuri pen
tru îmbunătățirea continuă a 
activității economice de dezvol
tare economică și socială a 
tării;

c) exercitarea sistematică a 
controlului asupra activității u- 
nilăților subordonate, pentru 
folosirea cu eficiență ridicată 
a bazei tehnico-materiale de ca
re dispun.

ART. 220. — Comitetele e- 
xecutive ale consiliilor popu
lare ale județelor, municipiului 
București, municipiilor, sectoa
relor municipiului București, o- 
rașelor și comunelor, îndeplini
rea atribuțiilor ce le revin în 
domeniul financiar, acționează 
și răspund după caz, de:

a) elaborarea și executarea 
în bune condiții a bugetului 
propriu și al unităților adminis
trativ-teritoriale ierarhic infe
rioare ;

b) îndeplinirea integrală a 
sarcinilor din planurile finan
ciare ale unităților subordona
te ; constituirea și utilizarea le
gală și eficientă a fondurilor ;

c) organizarea, îndrumarea și 
controlul activității organelor 
locale de specialitate cu privire 
la stabilirea și încasarea impo
zitelor, taxelor și a altor veni
turi bugetare ;

d) exercitarea sistematică a 
controlului asupra activității e- 
conomico-financiare a unități
lor subordonate în vederea în
tăririi disciplinei de plan șl fi
nanciare și apărarea avutului 
obștesc;

e) analiza bilanțurilor con
tabile și lunare de măsuri pen
tru îmbunătățirea continuă a 
indicatorilor economici și finan
ciari ai unităților subordonate.

ART. 221. — In îndeplinirea 
sarcinilor în domeniul finanțe
lor locale, pe lingă comitetele 
executive ale consiliilor popu
lare județene și al municipiu
lui București, sînt organizate, 
ca organo locale și de speciali
tate, administrațiile financiare, 
care sînt subordonate și Minis
terului Finanțelor.

Administrațiile financiare în
tocmesc lucrările privind ela
borarea proiectelor bugetelor lo

cale ) efectuează, potrivii dis
pozițiilor legale, Impunerea 
contribuabililor și stabilesc pri
mele la asigurările prin ofoclul 
legii ; urmăresc încâsnrea Inte
grală a impozitelor, taxelor șl 
a altor venituri cuvenite buge
telor locale, precum șl a prime
lor la asigurările prin efectul 
legii ; organizează operațiile do 
finanțare și cele de evidență a 
execuției bugetelor locale; în
tocmesc dări de seamă asupra 
execuției bugetelor locale și e- 
laborcază lucrările privind con
tul dc încheiere a exercițiului 
bugetar; participă la elabora
rea lucrărilor de planificare în 
profil teritorial; îndrumă șl con
trolează activitatea organelor 
(ocale de specialitate Ierarhic 
Inferioare.

La nivelul municipiilor șl 0- 
rașelor se organizează, pe lin
gă comitetele executive alo 
consiliilor populare, circums
cripții financiare șl, respectiv, 
servicii financiaro, care îndepli
nesc atribuțiile prevăzute la a- 
lineatul precedent, adaptat la 
specificul lor.

ART. 222. — Pentru utilizarea 
veniturilor ce se realizează pes
te celo stabilite prin bugetul re
publican, în vederea acoperirii 
unor sarcini noi, se pol elabora 
planuri suplimentare dc veni
turi și cheltuieli, care se prezin
tă d© Consiliul dc Miniștri 
spre adoptare Marii Adunări 
Naționale.

ARI. 223. — Centralele indus
triale și unitățile asimilate a- 
cestora, întreprinderile de stat, 
în îndeplinirea obligațiilor ce 
le revin în domeniul financiar, 
acționează șl răspund pentru :

a) realizarea in bune condiții 
a sarcinilor din planul financiar 
și valutar și luarea de măsuri 
operative pentru soluționarea 
problemelor, înlăturarea și pre
venirea neajunsurilor co apar 
pe parcursul executării planu
lui, asigurînd permanent ca acti
vitatea să fie eficientă, situația 
financiară echilibrată, obligații
le fată dc buget și alte unități 
îndeplinite la termen ;

b) folosirea, cu respectarea 
legilor și în concordantă cu 
prevederile planului, a resurse
lor materiale și a forței de mun
că, a fondurilor dc producție și 
de investiții, asigurînd reduce
rea permanentă a cheltuielilor 
do producție și îndeosebi a ce
lor materiale, întărirea continuă 
a gestiunii economice, crearea 
resurselor necesare propriei dez
voltări și a celor destinate fon
dului central și fondurilor loca
le de dezvoltare economică și 
socială ;

c) organizarea evidenței con
tabile și exercitarea unui con
trol financiar riguros asupra 
modului în care sînt aplicate le
gile și hotărîrilc, dispozițiile or
ganelor ierarhic superioare și 
propriile holărîri, pentru întări
rea răspunderii, a ordinii și dis
ciplinei în gospodărirea mijloa
celor materiale și bănești.

ART. 22-1. — Organele do 
conducere colectivă ale unități
lor socialiste de stat — aduna
rea generală a oamenilor mun
cii, comitetul oamenilor muncii, 
consiliul oamenilor muncii — 
asigură participarea nemijlo
cită a oamenilor muncii la dez
baterea și soluționarea proble
melor economice și financiare

SPORT • SPORT • SPORT !
I__________________________________________ I

A început seria meciurilor pregătitoare:

Jiul - „Poli“ Timișoara 0-1 (!)
Miercuri, la Lupeni, diviziona

ra A Jiul Petroșani a întîlnit, la 
nici o săptămînă încheiată de la 
reluarea antrenamentelor (!), In
tr-un meci amical, formația timi
șoreană Politehnica. Partida, aș
teptată cu legitim interes de 
suporterii jiuliști (și aceasta nu 
numai datorită „noutăților" pre
conizate în „ll“-le de bază ci 
și ca urmare a... ritmului inten
siv de lucru imprimat echipei 
d,c noul antrenor, Ștefan Coidum). 
a dat în final cîștig de cauză 
„teamului" oaspete. Motivul ? In 
primul rînd — timișorenii. Cu 
un plus de jocuri „în picioare", 
aceștia au ieșit treptat cu des
tulă facilitate din „cleștele" ini
tial al Jiului, au priceput ur
gent că fotbaliștii de la Jiul, 
aflati abia în etapa „reconstruc
ției" echipei, manifestă inconsec
vente și nesiguranță în mai 
toate compartimentele și au ac
ționat... în consecință. Adică, cu 
vitalitate, deciși, lipsiți de e- 
molivitalea unei formații de B 
carp „vizitează" o echipă din 
primul eșalon al fotbalului nos

Minerul Lupeni — Jiul (tineret) 1-0
in deschiderea meciului „ve

detă" de la Lupeni, formația 
gazdă, divizionara C „Minerul", 
a primit replica mereu „înnoi
tei" echipe de tineret-rezerve a 
Jiului Petroșani, condusă de 
astă dată, de pe tușă dc Petre 
Libardi.

Intîlnirea, destul de echili
brată în ansamblu, a relevat in 
principal faptul — oarecum ne
așteptat — că pentru actualul 
stadiu de pregătire a celor do
uă leamurl, spectacolul fotbalis
tic oferit suporterilor localnici 
a atins un nivel acceptabil. Es
te mulțumitor acest lucru, avînd 
in vedere in primul rind consta

Importante ale unității șl răs
pund de elaborarea și înfăptui
rea măsurilor necesare pentru 
îndeplinirea sarcinilor de plan.

Comitetele și consiliile oa
menilor muncii au obligația să 
prezinte in fața adunării gene
rale a oamenilor muncii analiza 
aclivilătil pe bază de bilanț, si
tuația economică și financiară 
a unității, sarcinile și obiecti
vele pentru perioada următoa
re șl măsurile organizatorice și 
tehnice în vederea realizării lor.

ART. 225. — Conducătorul u- 
nitățil socialiste dc stat, la nu
mirea în funcție, preia răspun
derea administrării patrimoniu
lui încredințat de societate, a- 
sumindu-și prin contrar t-anga- 
jament scris obligația de a gos
podări cu grijă și eficient și de 
a dezvolta mijloacele materiale 
Si bănești ale unității.

Conducătorul unității răspun
de fată de stat in condițiile le
gii și falii de colectivul de sa- 
iariati al unității de organiza
rea judicioasă a întregii activi
tăți. integritatea avutului ob
ștesc și buna gospodărire a fon
durilor materiale și bănești, a- 
doptarca măsurilor necesare în 
vederea îndeplinirii integrale și 
la timp a sarcinilor de plan 
precum și dc respectarea nor
melor privind disciplina muncii.

ART. 226. — Conducătorul 
compartimentului financiar-con- 
labil răspunde dc activitatea fi- 
nanclar-contabilă, in caro scop;

a) asigură, în conformitate cu 
dispozițiile legale, întocmirea 
lucrărilor de planificare financi
ară, efectuarea analizei cheltu
ielilor de producție și de circu
lație, a utilizării mijloacelor cir
culante și a celorlalte fonduri 
șl ia sau propune măsuri, după 
caz. pentru creșterea rentabili- 
lății și îndeplinirea obligațiilor 
financiare ale unității;

b) organizează contabilitatea, 
întocmirea bilanțurilor contabi
le, îndeplinirea atribuțiilor ce 
revin compartimentului finan- 
ciar-contabil pentru asigurarea 
integrității avutului obștesc și 
cele cu privire la controlul fi
nanciar preventiv și la controlul 
ierarhic operativ curent și ana
liza pe bază de bilanț a rezul
tatelor activității unității ; ur
mărește constituirea fondurilor 
planificate și utilizarea acestora 
potrivit destinației, cu respecta 
rea dispozițiilor legale ;

c) angajează unitatea prin 
semnătură, alături de conducă
torul unității, în toate opera
țiile patrimoniale, avînd obli
gația de a refuza, în condițiile 
legii, pe acelea care contravin 
dispozițiilor legale.

ĂRT, 227. — Conducătorii 
compartimentelor de aprovizio
nare, producție, desfacere, or
ganizarea muncii și a eelorlal-

CAPITOLUL XI
Dispoziții finale

ART. 230. — P© data intră
rii în vigoare a prezentei legi 
se abrogă Legea nr. 3/1949 a- 
supra întocmirii, executării și 
încheierii bugetului general al 
Republicii Populare Române, 
Decretul nr. 265/1949 privind 
obligativitatea contractelor seri

tru. Așa că, e necesară, de ta 
început, o precizare: rezultatul 
meciului n-a fost stabilit, cum 
s-ar crede, la prima vedere, con
trar „cursului"* jocului. Bineîn
țeles, rezultatul Înregistrat con
tează mai puțin, sau poale nu 
contează de loc în atari situa 
tii.

Și nu nc-am gîndit să trans- 
scriem aici impresiile lăsate de 
această primă partidă de antre
nament a favoriților noștri, „vă- 
zînd-o" doar prin prizma scoru
lui final. Am mers la Lupeni, po
trivit unor vechi obișnuințe, spre 
a urmări „pe viu" prima parti
dă de cristalizare a noii echipe 
a Jiului, spre a vedea cum se 
„mișcă" pentru început (mai es
te încă mult timp pentru stabi
lirea și rodarea formației care 
va fi lansată în noul campionat!) 
echipa cuplului de antrenori 
Coidum — Libardi.

Prima impresie — și principa
la : Jiul dispune, azi, de un lot 
suficient numeric, cu cîțiva ju
cători noi încă neinlegrati în 
„maniera de lucru" a echipei, 

tarea că, cu excepția lui Costi- 
că Cotroază, vechiul și mereu 
tinărul combatant pe pozițiile 
„active" ale formației din Lu
peni, in cele două loturi „afișa
te" a evoluat o pleiadă întrea
gă de fotbaliști a căror medic 
de virstd e foarte mică... Am a- 
sislal, pe parcursul partidei, la 
o serie de acțiuni foarte reuși
te (protagoniști: Cristache și 
Turbatu de la Lupeni, Uilecan 
și N. Dumitru — Jiul), la inter
venții prompte și spectaculoase 
în liniile defensive (remarcăm 
în această direcție pe Serafim 
de la Minerul și pc tinăra „a- 
chiziție” jiulistă, portarul Secui, 
un „goal-queper" despre care 

le compartimente, fiecare în 
sectorul său dc activitate, au 
obligația să se preocup© de 
creșterea eficienței economice și 
răspund, în condițiile legii, do 
depășirea cheltuielilor d© pro
ducție rezultată din nerespecta- 
rca dispozițiilor legale privi
toare la normele d© consum, ni
velul stocurilor, calitatea și des
facerea produselor, încadrarea 
și salarizarea personalului, pre
cum ș[ a altor dispoziții caro 
reglementează aeti*- ‘-î <-.;t ©©ono- 
mică,

ART. 228. — Condu-, moi i| u- 
nităților socialiste, celelalte per
soane cu funcții d© condu-■•(■©, 
precum și personalul în subor
dine, fiecare tn baza atribuți
ilor stabilite, răspund discipli
nar. administrativ sau penal, 
după caz. precum șl material, 
atunci clnd nu respectă oblica- 
țiile ce ]© revin potrivit preve
derilor prezentei legi și ile 
celorlalte dispoziții legale cu 
privire ia gospodărirea patri
moniului și apărarea integrită
ții avutului obștesc.

Sancțiunii© disciplinare st a- 
plică potrivii prevederilor le
gii organizării și disciplinei 
muncii în unitățile socialist© de 
stat și ale regulamentelor de 
ordine Interioară al© acestor 
unități.

Sancțiunile administrativ© se 
aplică potrivit legii privind sta
bilirea și sancționarea contra
vențiilor și dispozițiilor care 
reglementează contravențiile la 
disciplina financiară, impozite
le, taxele și primei© de asigu
rare prin efectul legii, precum 
și altor dispoziții legale.

Răspunderea penală este an
gajată în condițiile art. 248 sau 
249 din codul penal, după caz, 
dacă fapta nu constitui© o in
fracțiune mai gravii

Dacă prin faptele salariat ilor 
sus-menționați s-au produs pa
gube unității, cei vinovați răs
pund. în caz de infracțiune, de 
pagubele efective și foloasele 
nerealizate, potrivit legii penale, 
iar In celelalte cazuri potrivit 
codului muncii

ART. 229. — Curte.i Superioa
ră de Control Financiar (înal
ta Curte de Control Financiar) 
organizează Și exercită contro
lul financiar preventiv și con
trolul asupra gestiunii în sec
toarele și domeniile stabililo 
prin dispozițiile legale. în ve
derea asigurării folosirii c- c- 
conomicitate și eficiență ;i ba
nului public: stabilește potrivit 
legii. Pe baza constatărilor 
proprii și ale altor organe com
petente. răspunderea materială, 
administrativă și disciplinară 
oentru încălcarea dispozițiilor 
'egale și păgubirea avutului 
obștesc.

se Și reglementarea plăților în
tre întreprinderi și organiza
ții economice. Decretul nr. 
485/1954 privind autorizarea 
Ministerului Finanțelor de a a- 
proba suplimentări la unele 
planuri financiare, precum și 
orice alte dispoziții contrare.

dar cu certe disponibilități de 
creștere valorică. In fond, acest 
lucru contează...

Alte două observații. In mi
nutul 58, cînd a înscris Regep 
unicul gol al meciului, a fost 
prea lungă suita de ezitări (ca 
să nu le spunem altfel) a apără
torilor de la Jiul, pentru ca a- 
ceasta să nu ne dea dc gîndit. 
Și altceva : excesul de zel al ar
bitrului Anton Dobncr — care 
a împărțit cu mărinimie „carto
nașe galbene", care l-a eliminat 
din joc pe Mehcdintu și a acor
dat jiuliștilor lovituri libere cu 
dărnicie — ne-a apărut, atît no
uă cît și spectatorilor lupeneni 
(și-așa ostili la maximum — pi- 
nă cînd ? — fotbaliștilor petro- 
șăneni) destul de.deplasai... Nu 
era cazul!

Jiul a utilizat în acest meci 
următoarea formație : Marincau 
(Catona I, Ion Gabriel) — Geor
gescu (Tonca), Tonca (Gruber), 
Stocker (Grama), Naldin (Cato
na 11) — Urmeș (Gabriel Stan), 
Dodu — Făgaș, Mulțescu, Cotor- 
mani, Stoian (Naidin, Szabados).

sini sigur că se va vorbi mult).
Unicul punct al partidei poar

tă semnătura lui Aruncuteanu, 
care, în min. 68, a speculat o 
dublă greșeală a apărătorilor de 
la Jiul, înscriind plasat, prin- 
tr-un șut magistral.

„Tenta" dominantă a meciu
lui a fost, cum de altfel ne aș
teptam. lupta epuizantă pentru 
cucerirea unui ioc în formație, 
care uneori a depășit totuși IN 
mitele admisibilului.

In concluzie — o utila între
cere care a relevat atît virtuți 
cit și... căderi. Timp pentru re
medierea carențelor este însă 
suficient 1

V. TEODORESCU
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