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ORDONANŢA GUVERNULUI  nr. 9 din 23 ianuarie 1996, actualizată,  

privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultură finanţate 

din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale 

 

      Cu modificările şi completările ulterioare aduse de :  

- Legea nr. 86 din 12 iulie 1996;  

- Legea nr. 154 din 15 iulie 1998;  

- OG nr. 100 din 30 august 1999;  

- OG nr. 10 din 21 ianuarie 2005;  

- Legea nr. 146 din 17 mai 2005;  

- OG nr. 2 din 30 ianuarie 2008;  

- OUG nr. 37 din 26 martie 2008;  

- OUG nr. 4 din 11 februarie 2009;  

- OUG nr. 1 din 25 ianuarie 2010;  

- OG nr. 26 din 1 septembrie 2012; 

 

 

    ART. 1 

    (1) Instituţiile publice de cultură finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la 

bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, în funcţie de subordonarea acestora, vor 

încasa, vor administra, vor contabiliza şi vor raporta veniturile realizate din acţiunile culturale 

şi din orice alte surse, în condiţiile prevăzute de normele privind finanţele publice. Veniturile 

realizate se vor reţine integral de către fiecare instituţie publică pentru finanţarea activităţii 

proprii, iar cele din valorificarea bunurilor în condiţiile legii se vor folosi pentru investiţii." 

    (2) Soldurile anuale rezultate din execuţia bugetului instituţiilor publice prevăzute la alin. 

(1) se reportează în anul următor, cu excepţia subvenţiei acordate de la bugetul de stat sau de 

la bugetele locale, după caz, care se virează la bugetele menţionate. 

    (3) Subvenţiile acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, pentru 

finanţarea instituţiilor publice prevăzute la alin. (1) se prevăd, în sumă globală, în bugetele 

ordonatorilor principali de credite bugetare şi se repartizează de către aceştia pe instituţiile din 

subordine, în raport cu programele minimale propuse, după aprobarea legii bugetului de stat 

sau a bugetelor locale, după caz. Sumele astfel repartizate se includ în bugetul de venituri şi 

cheltuieli al fiecărei instituţii publice. 

    (4) Bugetele de venituri şi cheltuieli, repartizate pe trimestre, elaborate de instituţiile 

publice prevăzute la alin. (1) se aprobă de către ordonatorul principal de credite bugetare, 

după aprobarea legii bugetului de stat. 

    ART. 2 

    Abrogat. 

    ART. 3 

    (2) Abrogat. 

    ART. 4 

    Abrogat. 

    ART. 5 

    Abrogat. 

    ART. 6 

    Prevederile prezentei ordonanţe se aplica începînd cu luna ianuarie 1996. 

    ART. 7 

    La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe orice dispoziţii contrare se abroga. 
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