MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare

Nr. 120.305/17.04.2007

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. Potrivit art. 158 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003, privind Codul de Procedură
Fiscală cu modificările şi completările ulterioare, pentru participarea la licitaţii se percepe o
taxă de participare care se restituie în anumite cazuri (ofertanţilor care nu s-au prezentat la
licitaţie, care au refuzat încheierea procesului-verbal de adjudecare, etc.). Taxa de participare
care nu se restituie se face venit la bugetul de stat sau la bugetele locale.
Taxa de participare la licitaţie care nu se restituie ofertanţilor, se va înregistra la partea
de venituri a bugetului de stat, sau bugetelor locale, după caz, la capitolul “Diverse
venituri”, cod 36.01, respectiv 36.02, la subcapitolul “Alte venituri”, cod 36.01.50, respectiv
36.02.50.
2. Potrivit art.1

din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului, nr. 113/2006, privind

înfiinţarea Fondului naţional de dezvoltare, se înfiinţează, în cadrul bugetului de stat, Fondul
naţional de dezvoltare la dispoziţia Guvernului, aprobat anual prin legea bugetului de stat care
va fi repartizat, prin hotărâri ale Guvernului, ordonatorilor principali de credite ai bugetului de
stat şi ai bugetelor locale.
a. Pentru înregistrarea operaţiunilor legate de includerea în bugetul de stat a sumelor
aferente Fondului naţional de dezvoltare, de alocarea şi repartizarea sumelor destinate acestui
fond se va proceda astfel:
a1. În “Clasificaţia economică a bugetului de stat” se introduce Titlul XII “Fondul
Naţional de Dezvoltare”, cod 75. Ca urmare, titlurile actuale: Titlul XII - “Împrumuturi”, Titlul
XIII - “Rambursari de credite şi Titlul XIV - “Rezerve, excedent/deficit” se vor renumerota şi
vor deveni Titlul XIII - “Împrumuturi”, Titlul XIV - “Rambursari de credite” şi respectiv Titlul
XV - “Rezerve, excedent/deficit”.
a2. În “Clasificaţia funcţională a bugetului de stat”,

sumele aferente Fondului

Naţional de Dezvoltare se vor înregistra la capitolul “Alte servicii publice generale”, cod 54.01,
unde se introduce subcapitolul“Fondul Naţional de Dezvoltare”, cod 54.01.12.
b. Pentru înregistrarea operaţiunilor legate de alocarea şi repartizarea sumelor din Fondul
Naţional de Dezvoltare ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat şi bugetelor locale
se va proceda astfel:
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b1. Sumele repartizate ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat prin
hotarâre de Guvern, conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului, nr. 113/2006,
se vor înregistra în bugetele acestora în clasificaţia economică la Titlul XII “Fondul Naţional
de Dezvoltare” iar în clasificaţia funcţională la capitolele şi subcapitolele specifice unde se
încadrează cheltuiala respectivă.
b2. În cazul sumelor repartizate ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale,
acestea se vor înregistra astfel:
•

În ”Clasificaţia funcţională a bugetului de stat” la capitolul “Alte servicii
publice generale”, cod 54.01, subcapitolul “Fondul Naţional de Dezvoltare” cod
54.01.12, iar în

Clasificaţia economică a

bugetului de stat” la Titlul VI

“Transferuri intre unităţi ale administraţiei publice”, unde se introduce alineatul
“Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale din Fondul Naţional de
Dezvoltare”, cod 51.02.16;
•

În clasificaţia veniturilor bugetelor locale sumele respective se vor reflecta la
capitolul “Subvenţii de la bugetul de stat”, cod 42.02 unde se

introduce

subcapitolul „Subvenţii primite din Fondul Naţional de Dezvoltare”, cod 42.02.15
.
•

În clasificaţia funcţională a bugetelor locale, sumele respective se vor înregistra
la capitolele şi subcapitolele specifice naturilor de cheltuieli iar în clasificaţia
economică la Titlul XII “Fondul Naţional de Dezvoltare”.

3. În baza art.4, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 21/2007, privind aprobarea unor
măsuri financiar-bugetare pe anul 2007, în anul 2007 se acordă transferuri din bugetul de stat
către bugetele locale, prin bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, pentru finanţarea unor
cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat.
Ca urmare în clasificaţia economică a bugetului de stat, la titlul VI, “Transferuri între
unităţi ale administraţiei publice”, la articolul 51.02, se introduce alineatul “Finanţarea
cheltuielilor de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar”, cod 51.02.15.
În mod corespunzător, pentru evidenţierea sumelor primite de bugetele locale, la partea
de venituri a bugetelor locale se introduce la capitolul “Subvenţii de la bugetul de stat”, cod
42.02, subcapitolul “Finanţarea cheltuielilor de capital ale unităţilor de învăţământ
preuniversitar”, cod 42.02.14. În clasificaţia funcţională a bugetelor locale cheltuielile cu
această destinaţie se evidenţiază la capitolul „Învăţământ”, cod 65.02, subcapitolele
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corespunzătoare, iar în clasificaţia economică acestea se evidenţiază la Titlul X „Active
nefinanciare”, cod 71.
*
*

*

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