MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare
Vă comunicăm că în

Nr. 123.901/14.12.2007

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 modificări şi
precizări:
1. Potrivit alin. (5) din art. 168 din

Ordonanţa Guvernului nr.92, republicată, cu

modificările şi completările ulterioare „sumele recuperate în contul cheltuielilor de executare
silită se fac venit la bugetul din care au fost avansate, cu excepţia sumelor reprezentând
cheltuieli de executare silită a creanţelor fiscale administrate de Ministerul Economiei şi
Finanţelor, care se fac venit la bugetul de stat, dacă legea nu prevede altfel”.
Pentru înregistrarea distinctă a sumelor reprezentând recuperarea cheltuielilor efectuate
în cursul procesului de executare silită, la partea de venituri a bugetului de stat se introduce, la
capitolul „Diverse venituri”, cod 36.01, se introduce subcapitolul „Venituri din recuperarea
cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită”, cod 36.01.14.
2. Potrivit art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1424/2007 privind aprobarea Programului
multianual „Asistenţă tehnică pentru sprijinirea autorităţilor administraţiei publice locale în
pregătirea tehnică a proiectelor de investiţii publice, finanţate prin Programul operaţional
regional 2007 – 2013” se transferă bugetelor locale sume aferente programului în baza unui
contract-cadru de finanţare încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi
Locuinţelor şi fiecare autoritate a administraţiei publice locale interesate, în condiţiile legii.
În vederea înregistrării sumelor respective în clasificaţia indicatorilor privind bugetele
locale, se fac următoarele modificări şi completări:
- La partea de venituri, capitolul „Subvenţii de la bugetul de stat”, cod 42.02, se
introduce la „Subvenţii de capital”, subcapitolul „Subvenţii către bugetele locale pentru
finanţarea programului multianual de asistenţa tehnică pentru pregătirea proiectelor de
investiţii publice finanţate prin Programul operaţional regional 2007-2013”, cod 42.02.19.
- În clasificaţia funcţională a bugetelor locale, cheltuielile efectuate din aceste sume
vor fi evidenţiate la capitolul „Acţiuni generale, economice, comerciale şi de muncă”, cod
80.02, subcapitolul „Acţiuni generale economice şi comerciale”, cod 80.02.01, la paragraful
„Programe de dezvoltare regională şi socială”, cod 80.02.01.10. În
cheltuielile vor fi înregistrate potrivit naturii lor.

clasificaţia economică

*
* *
Vă rugăm să dispuneţi măsurile corespunzătoare pentru introducerea modificărilor ce
privesc activitatea dumneavoastră.
DIRECTOR GENERAL,
Georgia BABICI
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