MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare

Nr. 123.156/09.10.2007

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:
I. Potrivit prevederilor art.21 alin.(3) lit. c) şi alin.(3^3) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului

nr.118/2006

privind

înfiinţarea,

organizarea

şi

desfăşurarea

activităţii

aşezămintelor culturale, finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale din
mediul rural şi mic urban se finanţează de către Ministerul Culturii şi Cultelor din sume alocate
prin transferuri către bugetele locale.
Pentru înregistrarea sumelor transferate de la bugetul de stat către bugetele locale în
clasificaţia economică, la articolul „Transferuri de capital” cod 51.02, se adaugă alineatul
„Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finalizarea lucrărilor de
construcţie a aşezămintelor culturale”, cod 51.02.18. În clasificaţia funcţională a cheltuielilor
bugetului de stat, sumele respective se vor înregistra la capitolul “„Cultură, recreere şi religie”,
cod 67.01, la subcapitolul „Servicii culturale”, cod 67.01.03.
În mod corespunzător pentru înregistrarea sumelor primite de bugetele locale, în
„Clasificaţia veniturilor bugetelor locale”, la capitolul „Subvenţii de la bugetul de stat” cod
42.02 se introduce subcapitolul „Subvenţii pentru finalizarea lucrărilor de construcţie a
aşezămintelor culturale”, cod 42.02.17.
În clasificaţia funcţională a bugetelor locale, sumele se vor reflecta la capitolul
„Cultură, recreere şi religie”, cod 67.02.
II. Potrivit art.1 şi 2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.104/2007 privind
înfiinţarea Fondului pentru dezvoltarea satului românesc, se înfiinţează, în cadrul bugetului de
stat, Fondul pentru dezvoltarea satului românesc 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 sau bugetelor locale.
1. Pentru înregistrarea operaţiunilor legate de includerea în bugetul de stat a sumelor
aferente Fondului pentru dezvoltarea satului românesc, de alocarea şi repartizarea sumelor
destinate acestui fond se va proceda astfel:
a. În “Clasificaţia economică a bugetului de stat” se introduce la Titlul V ”Fonduri de
rezervă”, articolul “Fondul pentru dezvoltarea satului românesc”, cod 50.05.

b. În “Clasificaţia funcţională a bugetului de stat”, sumele aferente Fondului pentru
dezvoltarea satului românesc se vor înregistra la capitolul “Alte servicii publice generale”, cod
54.01, unde se introduce subcapitolul “Fondul pentru dezvoltarea satului românesc”, cod
54.01.13.
2. Pentru înregistrarea operaţiunilor legate de alocarea şi repartizarea sumelor din Fondul
pentru dezvoltarea satului românesc ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat şi
bugetelor locale se va proceda astfel:
a. Sumele repartizate ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat prin hotarâre
de Guvern, conform prevederilor ordonanţei, se vor înregistra în bugetele acestora în
clasificaţia funcţională la capitolele şi subcapitolele specifice unde se încadrează cheltuiala
respectivă, iar în clasificaţia economică pe naturile de cheltuieli corespunzătoare.
b. 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 pentru dezvoltarea satului
românesc” cod 54.01.13, 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 pentru
dezvoltarea satului românesc ”, cod 51.02.19;

•

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 pentru dezvoltarea satului românesc”,
cod 42.02.18 .
În clasificaţia funcţională a bugetelor locale, sumele respective se vor înregistra la
capitolele şi subcapitolele specifice unde se înregistrează cheltuiala respectivă iar în clasificaţia
economică la Titlul X Active nefinanciare .
III. În vederea înregistrării cheltuielilor efectuate de Administraţia Naţională a
Penitenciarelor reprezentând contribuţiile de asigurări de sănătate pentru persoanele aflate în
concediu pentru creşterea copilului, în “Clasificaţia institutiilor şi activităţilor finanţate
integral sau partial din venituri proprii”, la capitolul “Asigurări si asistenţă socială”, cod 68.10
se introduce subcapitolul “Asistenţă sociala pentru familie si copii”, cod 68.10.06.
IV. În baza alin.(5), art.268 din Legea nr.571/2003, privind codul fiscal, cu modificările
şi completările ulterioare, comercianţii a căror activitate se încadrează în clasa restaurante şi

2

baruri, datorează bugetului local al comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în a cărui rază
administrativ teritorială se află amplasată unitatea sau standul de comercializare, o taxă pentru
eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică,
stabilită de către consiliile locale, în sumă de până la 3.000 lei. La nivelul municipiului
Bucureşti, această taxă se stabileşte de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi se
face venit la bugetul local al sectorului în a cărui rază teritorială se află amplasată unitatea sau
standul de comercializare.
Taxa respectivă se va înregistra în “Clasificaţia veniturilor bugetelor locale” la
capitolul “Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de
activităţi”, cod 16.02, la subcapitolul “Taxe si tarife pentru eliberarea de licente şi autorizatii de
functionare”, cod 16.02.03.
Vă rugăm să dispuneţi măsurile corespunzătoare pentru introducerea modificărilor ce
privesc activitatea dumneavoastră.
DIRECTOR GENERAL,
Georgia BABICI
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