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MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare,                  Nr. 124.840/19.01.2007                                         

 

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.  În baza prevederilor Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi 

completările ulterioare, se introduc  următoarele modificări şi completări:  

1. În „Clasificaţia indicatorilor privind bugetul de stat”, Anexa nr.1, în baza 

prevederilor Capitolului 1 al Titlului VII, Accize şi alte taxe speciale” din lege, se introduc  

următoarele modificări şi completări:  

a. Modificarea denumirii subcapitolului 14.01.01, din  “Accize încasate  din vânzarea 

uleiurilor minerale *)”  în “Accize încasate din vânzarea produselor energetice *)” acelaşi cod şi 

introducerea la acest subcapitol a următoarelor paragrafe: 

- “Accize încasate din vânzarea de benzină cu plumb *)”, cod 14.01.01.01; 

- “Accize încasate din vânzarea de benzină fără plumb *)”, cod 14.01.01.02; 

- “Accize încasate din vânzarea de motorină  *)”, cod 14.01.01.03; 

- “Accize încasate din vânzarea de păcură *)”, cod 14.01.01.04; 

- “Accize încasate din vânzarea de gaz petrolier lichefiat *)”, cod 14.01.01.05; 

- “Accize încasate din vânzarea de gaz natural *)”, cod 14.01.01.06; 

- “Accize încasate din vânzarea de cărbune şi cocs *)”, cod 14.01.01.07; 

- “Accize încasate din vânzarea de petrol lampant (kerosen) *)”, cod 14.01.01.08; 

b.  Modificarea denumirii subcapitolului 14.01.02, din  “Accize încasate din vânzarea de 

alcool, distilate şi băuturi alcolice *)“  în “Accize încasate din vânzarea de alcool etilic, produse 

intermediare, vinuri spumoase, băuturi fermentate spumoase şi bere *)” acelaşi cod şi 

introducerea la acest subcapitol a următoarelor paragrafe: 

- “Accize încasate din vânzarea de alcool etilic *)”, cod 14.01.02.01; 

- “Accize încasate din vânzarea de produse intermediare *)”, cod 14.01.02.02; 

- “Accize încasate din vânzarea de vinuri spumoase *) “, cod 14.01.02.03; 

- “Accize încasate din vânzarea de băuturi fermentate spumoase, altele decât bere şi 

vinuri *) “, cod 14.01.02.04; 

- “Accize încasate din vânzarea de bere *)”, cod 14.01.02.05; 
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c. Modificarea denumirii subcapitolului 14.01.11, din  “Accize încasate în vamă din 

importul  uleiurilor minerale *)”  în “Accize încasate în vamă din importul produselor 

energetice *)” acelaşi cod şi introducerea la acest subcapitol a următoarelor paragrafe: 

- “Accize încasate în vamă din importul de benzină cu plumb *)”, cod 14.01.11.01; 

- “Accize încasate în vamă din importul de benzină fără plumb *)”, cod 14.01.11.02; 

- “Accize încasate în vamă din importul de motorină *)”, cod 14.01.11.03; 

- “Accize încasate în vamă din importul de păcură *)”, cod 14.01.11.04; 

- “Accize încasate în vamă din importul de gaz petrolier lichefiat *)”, cod 14.01.11.05; 

- “Accize încasate în vamă din importul de gaz natural *)”, cod 14.01.11.06; 

- “Accize încasate în vamă din importul de cărbune şi cocs *)”, cod 14.01.11.07; 

- “Accize încasate în vamă din importul de petrol lampant (kerosen)  *)”, cod 

14.01.11.08; 

d. Modificarea denumirii subcapitolului 14.01.12, din  “Accize încasate în vamă din 

importul de alcool, distilate şi băuturi alcolice *)”  în “Accize încasate în vamă din importul de 

alcool etilic, produse intermediare, vinuri spumoase, băuturi fermentate spumoase şi bere *)” 

acelaşi cod. 

e. Ca urmare a ieşirii din sfera de accizare a autoturismelor şi a aparatelor de aer 

conditionat, se elimină următoarele subcapitole: 

- “Accize încasate din vânzarea autoturismelor din productia interna *)”, cod 14.01.07; 

- “Accize încasate din vânzarea aparatelor de aer conditionat *)”, cod 14.01.08; 

-“Accize încasate în vamă din importul autoturismelor *)”, cod 14.01.17; 

- “Accize încasate în vamă din importul aparatelor de aer conditionat *)”, cod 14.01.18. 

Menţionăm că pentru subdiviziunile clasificaţiei bugetare marcate cu „*)” 

detalierea se face numai in execuţie.  

 2. În „Clasificaţia indicatorilor privind bugetele locale”, Anexa nr.2:  

           a. Conform prevederilor art.77^1, alin.(7), lit.b) din lege, impozitul datorat de 

contribuabili la transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, prin acte 

juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi 

asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, se face venit al bugetului local în cotă de 50%. 

Pentru înregistrarea acestor venituri ale bugetelor locale se introduce  capitolul „Impozit pe 

venit”, cod 03.02, cu subcapitolul „Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor 

imobiliare din patrimoniul personal”, cod 03.02.18. 
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b. Potrivit prevederilor art.249 alin.(3) din lege, pentru clădirile proprietate publică sau 

privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în 

administrare ori în folosinţă, după caz, persoanelor juridice, se stabileşte taxa pe clădiri, care 

reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau 

de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri. Ca urmare, denumirea 

subcapitolului „Impozit pe clădiri”, cod 07.02.01 precum  şi denumirea  paragrafului „Impozit 

pe clădiri de la persoane juridice” cod 07.02.01.02 se modifică  în „Impozit şi taxă pe clădiri” 

şi respectiv „Impozit şi taxă pe clădiri de la persoane juridice”, aceleaşi coduri. 

c. Conform prevederilor art.256, alin.(3) din aceeaşi lege, pentru terenurile proprietate 

publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, 

date în administrare ori în folosinţă, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a 

concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în 

condiţii similare impozitului pe teren. În aceste condiţii denumirea subcapitolului „Impozit pe 

terenuri”, cod 07.02.02 precum şi denumirea paragrafului „Impozit pe terenuri de la persoane 

juridice”, cod 07.02.02.02 se modifică  în „Impozit şi taxă pe teren” şi respectiv „Impozit şi 

taxă pe teren de la persoane juridice”, aceleaşi coduri. 

              d. În baza prevederilor art.1, punctul 215 din Legea nr.343/2006 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, în cuprinsul Titlului IX „Impozite şi taxe 

locale”, sintagma „taxa asupra mijloacelor de transport” se înlocuieşte cu sintagma „impozitul 

pe mijloacele de transport”. Ca urmare  denumirea subcapitolului „Taxa asupra mijloacelor de 

transport”, cod 16.02.02 şi denumirile  paragrafelor „Taxa asupra mijloacelor de transport 

deţinute de persoane fizice”, cod 16.02.02.01 precum şi „Taxa asupra mijloacelor de transport 

deţinute de persoane juridice”, cod 16.02.02.02 se modifică  în „Impozit pe mijloacele de 

transport”, „Impozitul pe mijloacele de transport deţinute de persoane fizice” şi respectiv 

„Impozitul pe mijloacele de transport deţinute de persoane juridice”, aceleaşi coduri. 

   e.  În baza prevederilor art.6 pct. 9  din  Legea nr.343/2006 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se abrogă dispoziţiile Ordonanţei 

Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, republicată. Ca 

urmare,  denumirea subcapitolului „Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea 

notarială şi alte taxe de timbru”, cod 07.02.03 se modifică  în „Taxe judiciare de timbru şi alte 

taxe de timbru”,  acelaşi cod. 
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II. În baza  prevederilor din Legea bugetului de stat pe anul 2007, în clasificaţia 

veniturilor bugetelor locale se introduc următoarele modificări: 

- denumirea subcapitolelor „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor şi Municipiului Bucureşti”, cod 

11.02.01 şi   „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 

descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor Municipiului 

Bucureşti”, cod 11.02.02, se modifică astfel: „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor” şi respectiv, „Sume 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la 

nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Municipiului Bucureşti”, aceleaşi 

coduri; 

- denumirea subcapitolului „Sume alocate de consiliul judeţean pentru echilibrarea 

bugetelor locale”, cod 04.02.04, se modifică în „Sume alocate din cotele defalcate din impozitul 

pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale”, acelaşi cod. 

În  mod corespunzător şi în clasificaţia veniturilor bugetului de stat, denumirea 

subcapitolelor 11.01.01 şi 11.01.02, se modifică în: „Sume defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor (se scad)” şi 

respectiv, „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 

descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Municipiului  

Bucureşti(se scad)”, aceleaşi coduri. 

III. Potrivit prevederilor art.85 din Legea privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 

stimularea ocupării forţei de muncă nr.76/2002, cu modificările şi completările ulterioare 

angajatorii care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de 

ani sau şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale sunt scutiţi, pe o 

perioadă de 12 luni, de plata contribuţiei datorate la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferentă 

persoanelor încadrate din aceste categorii, şi primesc lunar, pe această perioadă, pentru fiecare 

persoană angajată din aceste categorii, o sumă egală cu un salariu de bază minim brut pe ţară 

garantat în plată, în vigoare, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel 

puţin 2 ani.  

Ca urmare, în clasificaţia veniturilor bugetelor locale,  denumirea subcapitolului 

„Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale, pentru finanţarea 
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programelor pentru ocuparea temporară a forţei de muncă”, cod 43.02.04 se modifică în 

„Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale, pentru finanţarea 

programelor pentru ocuparea temporară a forţei de muncă şi subvenţionarea locurilor de 

muncă” acelaşi cod. 

Totodată, în clasificaţia economică a cheltuielilor,  bugetului asigurărilor pentru 

somaj,  în Anexa I (Economică)  denumirea alineatului „Transferuri din bugetul asigurărilor 

pentru şomaj către bugetele locale, pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporară 

a forţei de muncă” cod 51.01.18 se modifică în  „Transferuri din bugetul asigurărilor pentru 

şomaj către bugetele locale, pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a forţei 

de muncă şi subvenţionarea locurilor de muncă”, acelaşi cod. În clasificaţia funcţională a 

cheltuielilor asigurarilor pentru şomaj, sumele respective se vor înregistra la capitolul 

„Asigurări şi asistenţă socială”, cod 68.04. 

 IV. În baza prevederilor art.8, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

nr.107/2006 pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.5/2003 privind 

acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru 

plata energiei termice, familiile şi persoanele singure, altele decât cele beneficiare de ajutor 

social stabilit în condiţiile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 

completările ulterioare, beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei. 

Fondurile necesare pentru plata ajutorului pentru încălzirea locuinţei se asigură, potrivit  

art. 1614, alineatul (2)   din lege  din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, 

prevăzute în bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.  

Pentru înregistrarea acestor subvenţii se  introduce în „Clasificaţia veniturilor 

bugetelor locale”, la capitolul „Subvenţii de la bugetul de stat”,  cod 42.02,  subcapitolul 

„Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, 

combustibili petrolieri” cod 42.02.34. 

În clasificaţia funcţională, aceste cheltuieli se vor înregistra la  capitolul „Asigurări şi 

asistenţă socială” cod 68.02, subcapitolul „Prevenirea excluderii sociale” cod 68.02.15, 

paragraful „ Ajutor social” cod 68.02.15.01.  În clasificaţia economică, plata acestor ajutoare se 

evidenţiază la Titlul VIII „Asistenţă socială”, articolul „Ajutoare sociale” cod 57.02.01, 

alineatul „Ajutoare sociale în numerar”, cod 57.02.01. 
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În mod corespunzător, sumele transferate din bugetul de stat către bugetele locale, 

potrivit art.II, alin. 4 din Ordonanţa de Urgentă a Guvernului,  nr. 107/2006 vor fi înregistrate în 

clasificaţia funcţională a bugetului de stat la capitolul „Asigurări şi asistenţă socială” cod 

68.01, subcapitolul „Prevenirea excluderii sociale” cod 68.01.15, paragraful „Ajutor social” cod 

68.01.15.01.  În clasificaţia economică, pentru înregistrarea acestor sume, la articolul 

„Transferuri curente”, cod 51.01, se introduce alineatul  „Transferuri pentru acordarea 

ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri” cod 51.01.37. 

V. Potrivit Legii nr.404/2006, privind finanţarea asistenţei pentru dezvoltare din cadrul 

politicii naţionale de cooperare internaţională pentru dezvoltare,  politica naţională de cooperare 

internaţională pentru dezvoltare se concretizează prin acordarea de asistenţă pentru dezvoltare 

în statele în curs de dezvoltare, cu venit mic şi mediu, terţe Uniunii Europene.  Asistenţa pentru 

dezvoltare include şi asistenţa umanitară în caz de dezastre naturale sau conflicte armate 

prelungite. Finaţarea asistenţei pentru dezvoltare se realizează de la bugetul de stat prin bugetul 

Ministerului Afacerilor Externe. 

Pentru înregistrarea acestor sume în clasificaţia funcţională a bugetului de stat, se 

introduce la capitolul “Alte servicii publice generale”, cod 54.01, subcapitolul “Asistenţă 

naţională externă pentru dezvoltare”, cod  54.01.11.  În clasificaţia economică sumele 

respective vor fi incadrate la articolul “Transferuri curente în străinătate (către organizaţii 

internaţionale)”, cod 55.02, la alineatul “Cooperare economică internaţională”, cod 55.02.02.  

 

VI. Activitatea   Agenţiei de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială se 

realizează în conformitate cu prevederile  Ordonanţei  de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002, 

aprobată cu modificari şi completări  prin Legea nr.354/2003, cu modificările şi completările 

ulterioare şi a Hotărării Guvernului nr.1814/2005. 

 Potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) din H.G. nr.1814/2005, Agenţia  de Compensare pentru 

Achiziţii de Tehnică Specială este organizată şi funcţionează ca instituţie publică autonomă, cu 

personalitate juridică, aflată în coordonarea primului-ministru. În baza art.6.alin.(1),  începând 

cu data de 1 ianuarie 2007 finanţarea Agenţiei se asigură din venituri proprii, iar bugetul de 

venituri şi cheltuieli al acesteia se întocmeşte de către Agenţie şi se aprobă prin hotărâre a 

Guvernului. Conform art.5, preşedintele agenţiei, numit prin decizie a primului-ministru,  are 

calitate asimilată celei de ordonator principal de credite bugetare în ceea ce priveşte actele de 

gestiune. 
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 Ca urmare, în „Clasificaţia în profil departamental a autorităţilor şi instituţiilor 

publice finanţate integral din venituri proprii”, se introduce titularul „Agenţia  de 

Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială”, cod 15.  

 

* 

*     * 

 Vă rugăm să dispuneţi măsurile corespunzătoare pentru introducerea modificărilor ce 

privesc activitatea dumneavoastră. 

 

DIRECTOR GENERAL, 

G. Oprea 

 

 

 


