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INFORMARE 
ASUPRA POPRIRILOR INFIINTATE ASUPRA CONTURILOR AVAS

     
AVAS functioneaza cu doua bugete :

bugetul de cheltuieli -in care se incadreaza cheltuielile legate de salarizarea 

personalului AVAS si cheltuielile necesare functionarii institutiei finantat de la 

bugetul de stat (buget aprobat prin legea bugetului de stat) si 

bugetul de venituri si cheltuieli aferent activitatii    privatizare si valorificare a 

activelor statului ce se finanteaza din venituri proprii si se aproba prin Hotarare a 

Guvernului.

          Potrivit dispozitiilor art.1 din Legea nr.116/2011 privind stabilirea unor masuri 

temporare pentru functionarea Autoritatii pentru Valor   carea Activelor Statului 

“

.

    

”.

AVAS are conturi deschise la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a 

Municipiului Bucuresti respectiv la Banca de Export Import a Romaniei Eximbank SA.

Inca din anul 2008, asupra conturilor AVAS s-a dispus de catre birourile de 

executori judecatoresti infiintarea popririi la cererea creditorilor (cu titlu de exemplu 

Ø

Ø

Executarea obligatiilor de plata ale Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului se 

asigura din veniturile bugetului de venituri si cheltuieli aferente activitatii de privatizare si 

de valorificare a activelor statului, indiferent de izvorul acestora

(2) Sumele repartizate de la bugetul de stat Autoritatii pentru Valorificarea Activelor 

Statului pentru plata cheltuielilor de personal, a celor aferente functionarii Autoritatii 

pentru Valorificarea Activelor Statului si a celor pentru reprezentarea României în fata 

Curtii de Arbitraj Internationale a Centrului International pentru Reglementarea 

Diferendelor Relative la Investitii nu pot fi supuse executarii silite
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mentionam pagubitii FNI, SIF Moldova, SC BIT SA, SC FEROMET SA creditori cu, care 

detin asupra AVAS creante destul de mari stabilite prin titluri executorii). 

Unii creditori (de exemplu SC BIT SA) au obtinut si validarea popririi asupra 

conturilor institutiei noastre, astfel ca sumele incasate de institutia noastra sunt virate cu 

prioritate acestora.

Toate actele de executare intocmite de executorii judecatoresti (adresele de 

infiintare a popririi, procesele verbale de actualizare a debitului, procese verbale de 

stabilire a cheltuielilor de executare) au fost contestate de institutia noastra in termen 

legal. In prezent pe rolul instantelor judecatoresti fiind inregistrate un numar de 

aproximativ 3.300 cauze.

In unele cauze, instantele au admis contestatiile la executare formulate de 

institutia noastra si au dispus anularea (in tot sau in parte) a actelor de executare. In 

cazul in care instantele judecatoresti nu s-au pronuntat asupra cererii de intoarcere a 

executarii, institutia noastra a formulat (sau urmeaza sa formuleze) cereri de intoarcere 

a executarii (conform dispozitiilor art.4041 Cod procedura civila, fiind in numar de 

aproximativ 200).

Urmare infiintarii popririi, activitatea institutiei noastre a fost ingreunata, in unele 

perioade de  timp, producandu-se chiar o blocare a activitatii, ca urmare a lipsei 

disponibilitatilor banesti.

Subliniem faptul ca valoarea sumelor indisponibilizate (care la data de 

16.07.2012 era de 210.923.700,68 lei) este net superioara veniturilor incasate de 

AVAS.
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