MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare,

Nr. 120.237/02.02.2007

Vă comunicăm că, în vederea aplicării prevederilor unor acte normative în vigoare, în
clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice
nr.1954/2005 se fac următoarele modificări şi completări:
1. În baza prevederilor alin.(2), art.4, din Legea nr.210/2005 privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.20/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind
Codul de procedura fiscală, „în toate actele normative în care se face referire la noţiunile de dobânzi
şi/sau penalităţi de întârziere aceste noţiuni se înlocuiesc cu noţiunea de majorări de întârziere”. Ca
urmare:
În „Clasificaţia veniturilor bugetului de stat”,
-

denumirea subcapitolelor „Dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente TVA *) , cod 10.01.03 şi
„Dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru venituri nevărsate la termen”, cod 35.01.04 se
modifică în „Majorări de întârziere aferente TVA *) , şi respectiv „Majorări de întârziere
pentru venituri nevărsate la termen” aceleaşi coduri.

-

denumirea paragrafului „Dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente taxelor vamale de la
persoane juridice *)”, cod 17.01.01.03 se modifica în „Majorări de întârziere aferente taxelor
vamale de la persoane juridice *)”, acelaşi cod.
În „Clasificaţia veniturilor trezoreriei statului”, denumirea subcapitolului „Dobânzi şi

penalităţi de întârziere pentru venituri nevărsate la termen”, cod 35.09.04 se modifică în „Majorări de
întârziere pentru venituri nevărsate la termen”, acelaşi cod.
2. În baza prevederilor art.237 alin.(1) lit. o) şi alin.(4) din Legea nr.95/2006 privind reforma
în domeniul sănătăţii, aşa cum a fost modificată prin Legea nr.34/2007 privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.72/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii şi pentru abrogarea unor dispoziţii din alte acte normative în domeniul
sanitar, cheltuielile de personal aferente medicilor şi asistenţilor medicali, precum şi cheltuielile cu
medicamente şi materiale sanitare din unităţi medico-sociale se asigură prin transferuri de la bugetul
de stat către bugetele locale prin bugetul Ministerului Sănătăţii Publice.
Pentru înregistrarea acestor cheltuieli se va proceda astfel:
a) În „Clasificaţia bugetului de stat” sumele respective se vor evidenţia în clasificaţia
economică la Titlul VI „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, articolul „Transferuri
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curente” cod 51.01, unde se introduce alineatul „Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale
pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale”, cod 51.01.38 iar în clasificaţia funcţională
la capitolul „Sănătate” cod 66.01, subcapitolul „Alte cheltuieli in domeniu sănătăţii” cod 66.01.50,
paragraful „Alte instituţii şi acţiuni sanitare”, cod 66.01.50.50.
b) În „Clasificaţia indicatorilor privind bugetele locale”:
- În clasificaţia veniturilor la capitolul „Subvenţii de la bugetul de stat” cod 42.02, se introduce
subcapitolul „Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale”,
cod 42.02.35.
- În clasificaţia funcţională aceste cheltuieli se vor înregistra la capitolul „Sănătate”, cod 66.02,
subcapitolul „Servicii

medicale in unităţi sanitare cu paturi”, cod 66.02.06, unde se introduce

paragraful „Unităţi medico-sociale”, cod 66.02.06.03. La capitolul „Asigurări şi asistenţă socială”, cod
68.02 unde se introduce subcapitolul „Unităţi de asistenţă medico-sociale”, cod 68.02.12, se vor
înregistra sumele alocate din bugetele locale, pentru cheltuielile prevăzute la art.4, lit. a din Ordonanţa
Guvernului nr. 70/2002 cu modificările şi completările ulterioare.
- În clasificaţia economică se evidenţiază la Titlul VI „Transferuri între unităţi ale administraţiei
publice”, articolul „Transferuri curente” cod 51.01, unde se introduce alineatul „Transferuri din
bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale”, cod
51.01.39.
c) Unităţile medico-sociale vor îregistra în „Clasificaţia indicatorilor privind bugetul
instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii”, sumele primite
la capitolul de venituri „Subvenţii de la alte administraţii” cod 43.10, subcapitolul „Subvenţii pentru
instituţii publice” cod 43.10.09 iar cheltuielile se vor înregistra în clasificaţia funcţională potrivit
destinaţiei lor, respectiv la capitolul Sănătate”, cod 66.10, subcapitolul „Servicii medicale in unităţi
sanitare cu paturi”, cod 66.10.06, unde se introduce

paragraful „Unităţi medico-sociale”, cod

66.10.06.03, sau la capitolul „Asigurări şi asistenţă socială”, cod 68.10 unde se introduce subcapitolul
„Unităţi de asistenţă medico-sociale”, cod 68.10.12.
*
*

*

Vă rugăm să dispuneţi măsurile corespunzătoare pentru introducerea modificărilor ce privesc
activitatea dumneavoastră.
DIRECTOR GENERAL,
G. Oprea
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