MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare

Nr. 231.826/10.07.2008

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. 51 din Ordonanţa de urgenţă nr.51/2008, privind ajutorul public
judiciar în materie civilă, alineatul (1) al articolului 26 din Legea nr. 146/1997 privind taxele
judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie
1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Sumele provenind din taxele judiciare de timbru, amenzile judiciare, impozitele încasate
din onorariile avocaţilor, ale notarilor publici şi ale executorilor judecătoreşti constituie
venituri la bugetul de stat şi se cuprind distinct în bugetul de venituri şi cheltuieli al
Ministerului Justiţiei şi vor fi folosite pentru finanţarea sistemului de ajutor public judiciar."
Ca urmare, taxele judiciare care se cuvin bugetului de stat, se vor înregistra în
clasificaţia bugetară a veniturilor bugetului de stat, la subcapitolul 07.01.03 „Taxe
judiciare de timbru şi alte taxe de timbru”. În mod corespunzător, pentru înregistrarea
restanţelor la bugetele locale, la subcapitolul 07.02.03 „Taxe judiciare de timbru şi alte taxe
de timbru” se adaugă precizarea „– restanţe la bugetele locale”, acelaşi cod.
Impozitele încasate din onorariile avocaţilor, ale notarilor publici şi ale executorilor
judecătoreşti, care constituie venituri la bugetul de stat, se vor înregistra în bugetul de stat,
la capitolul „Impozit pe venit”, cod 03.01, la subcapitolul 03.01.17„Impozit pe onorariul
avocaţilor şi notarilor publici”.
2. În baza alin. (2) al art. 22 din Ordonanţa de urgenţă nr.51/2008, privind ajutorul
public judiciar în materie civilă, fondul pentru ajutor public judiciar se cuprinde distinct în
bugetul de venituri şi cheltuieli al Ministerului Justiţiei. Pentru înregistrarea acestor
cheltuieli în clasificaţia economică, se introduce la Titlul II, „Bunuri şi servicii”, articolul
„Ajutor public judiciar”, cod 20.28. In clasificaţia funcţională aceste cheltuieli vor fi
înregistrate la capitolul „Ordine publica şi siguranţă naţională”, cod 61.01.
3. Potrivit art.61, alin. (1) din Legea nr.273/206 privind finanţele publice locale,
„Consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot
aproba contractarea sau garantarea de împrumuturi interne ori externe pe termen scurt,
mediu şi lung, pentru realizarea de investiţii publice de interes local, precum şi pentru
refinanţarea datoriei publice locale’. Având în vedere solicitările autorităţilor administraţiei

publice locale care intenţionează să contracteze împrumuturi interne pentru achiziţionarea de
mijloace de transport în comun , în clasificaţia funcţională a cheltuielilor bugetelor locale
finanţate din credite interne, la capitolul „Transporturi’,

cod 84.07, la subcapitolul

‚Transport rutier”, cod 84.07.03, se introduce paragraful „Transport în comun”, cod
84.07.03.02.
4. Suma vărsată la bugetul de stat, de

către Autoritatea Naţională pentru

Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, potrivit art.26 din Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr.34/2008, privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional
unic pentru apeluri de urgenţă, va fi înregistrată în Anexa 10 “Clasificaţia funcţională a
cheltuielilor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din
venituri proprii” la capitolul „Comunicaţii’, cod 85.10, la subcapitolul „Comunicaţii”, cod
85.10.01. În clasificaţia economică, la Titlul VI „Transferuri între unităţi ale administraţiei
publice”, la articolul; „Transferuri curente”, cod 51.01 pentru înregistrarea acestor sume, se
introduce alineatul „Contribuţia vărsată la bugetul de stat, pentru organizarea şi funcţionarea
Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă”, cod 51.01.42.
5. Potrivit prevederilor art. 1, alin. (1) din Ordonanţei de urgenţă nr.50/2008, se
instituie taxa pe poluare pentru autovehicule care constituie venit la Fondul pentru mediu şi
se gestionează de Administraţia Fondului pentru Mediu, în vederea finanţării programelor şi
proiectelor pentru protecţia mediului. Ca urmare, pentru înregistrarea sumelor încasate, în
clasificaţia veniturilor bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral
sau parţial din venituri proprii, la capitolul „Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea
utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi”, cod 16.10 se introduce subcapitolul
„Taxa pe poluare pentru autovehicule”, cod 16.10.09.

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