
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare,                  Nr. 120.846/28.04.2006                                     

 

Vă comunicăm că, în clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin 

Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1954/2005 se fac următoarele modificări şi 

completări:  

   1. Potrivit art. 8, alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr.7/2006, privind instituirea 

Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural, din bugetul de stat se acordă 

bugetelor locale sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea Programului 

de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural.  

 Pentru înregistrarea acestor sume, în clasificaţia bugetului de stat, se introduce  la 

partea de venituri,  la capitolul „Sume defalcate din TVA”, cod 11.01, subcapitolul „Sume 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată  pentru  programul de dezvoltare a infrastructurii 

din spaţiul rural (se scad)”, cod 11.01.07.  

În mod corespunzător în clasificaţia bugetelor locale, la partea de venituri se 

introduce la capitolul „Sume defalcate din TVA”, cod 11.02, subcapitolul „Sume defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată  pentru  programul de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul 

rural” cod 11.02.07. 

  2.  Conform art.1, alin.2, lit. (a) din Hotarârea Guvernului nr.567/2003,  s-a aprobat 

înfiinţarea,  pe lângă Ministerul Apărării Naţionale şi unităţile din subordinea sa, a unor  

activităţi de cercetare-dezvoltare, finanţate integral din venituri proprii, obţinute din activitaţi 

de cercetare – dezvoltare.  

         Pentru înregistrarea cheltuielilor efectuate din veniturile obţinute, se introduce în  

Clasificaţia  indicatorilor bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral 

sau parţial din venituri proprii la capitolul  „Apărare, cod 60.10, subcapitolul „Cercetare  

si dezvoltare pentru apărare”, cod 60.10.25.  

          În clasificaţia economică aceste cheltuieli vor fi înregistrate potrivit naturii lor. 

 

 3. Conform prevederilor art. II (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.21/2006 

pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,  impozitul pe terenurile din 

extravilanul localităţilor se stabileşte potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul 

fiscal (art.256 alin. 2), respectiv se face venit la bugetele locale. In consecinţă impozitele pe 

terenurile din extravilanul localităţilor stabilite şi neîncasate până la data intrării în vigoare a 

ordonanţei de urgenţă precum şi cele stabilite după intrarea în vigoare a acestei ordonanţe se 

fac venit la bugetele locale. Sumele respective se vor înregistra în Anexa nr.2,  “Clasificatia 
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indicatorilor privind bugetele locale”, la capitolul “Impozite şi taxe pe proprietate”, cod 

07.02, subcapitolul „Impozit pe terenuri”, cod 07.02.02, paragraful  „Impozitul pe terenul 

din extravilan” , cod 07.02.02.03.     Evidenţierea la nivel de paragraf se face numai în 

execuţia bugetelor locale.                                          

 

* 

*     * 

 Vă rugăm să dispuneţi măsurile corespunzătoare pentru introducerea modificărilor ce 

privesc activitatea dumneavoastră. 

 

 

DIRECTOR GENERAL, 

G. Oprea 

     


