MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare

Nr. 122.067/19.07.2007

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, cu modificările şi completările ulterioare, se fac următoarele precizări
şi modificări:
1. Potrivit art.2 din Ordonanţa de Urgenţă nr.54/2007, privind trecerea obiectivului de
investiţii "Spitalul Municipal Bacău" din subordinea Autorităţii de Sănătate Publică a
Judeţului Bacău în subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău şi continuarea
investiţiei la obiectivul "Spitalul Municipal Bacău", finanţarea obiectivului de investiţii
"Spitalul Municipal Bacău" se face de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii
Publice, de la bugetul local şi din alte surse legal constituite.
Pentru inregistrarea sumelor reprezentând finanţarea investiţiilor la spitale de la
bugetul de stat către bugetele locale în „Clasificaţia economică a indicatorilor privind
finanţele publice”, la articolul “Transferuri de capital”, cod 51.02, se introduce alineatul
“Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor la
spitale”, cod 51.02.17.
Pentru înregistrarea distinctă a sumelor primite de la bugetul de stat destinate
finanţării investiţiilor

la spitale,

în

“Clasificaţia veniturilor bugetelor locale”, se

introduce la capitolul 42.02 “Subvenţii de la bugetul de stat”,

subcapitolul 42.02.16,

“Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor la
spitale”.
În clasificaţia funcţională cheltuielile efectuate vor fi evidenţiate la capitolul
“Spitale”, cod 66.02, subcapitolul “Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi”, cod
66.02.06, paragraful “Spitale generale”, cod 66.02.06.01.
2. In vederea evidenţierii cheltuielilor specifice Consiliului Naţional pentru
Combaterea Discriminării, conform Hotarârii Guvernului nr. 1194/2001, în “Clasificaţia
economică” a indicatorilor privind finanţele publice se introduce la Titlul IX, “Alte
cheltuieli”, articolul “Programe şi proiecte privind prevenirea şi

combaterea

discriminării”, cod 59.30.
3. Potrivit art.1, alin (7) din Ordonanţa de urgenţă nr.113/2006, privind înfiinţarea
Fondului naţional de dezvoltare, veniturile din dividende şi dobânzi încasate de instituţiile
publice implicate în procesul de privatizare se fac venit la bugetul de stat.

Pentru înregistrarea sumele transferate bugetului de stat se introduce în “Clasificaţia
economică”, la Titlul VI “Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, la articolul
“Transferuri curente”, cod 51.01, alineatul “Transferuri către bugetul de stat din dividende
şi dobânzi încasate de instituţiile implicate în procesul de privatizare”, cod 51.01.41.
*
*

*

Vă rugăm să dispuneţi măsurile corespunzătoare pentru introducerea modificărilor ce
privesc activitatea dumneavoastră.
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