
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR  

Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare          Nr. 232.386/17.09.2008 

 

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. În vederea evidenţierii sumelor care întrunesc condiţia de prescriere conform Decretului 

nr.167/1958 privitor la prescripţia extinctivă  şi care la data plăţii au provenit din veniturile proprii 

ale unităţii administrativ-teritoriale, în „Clasificaţia Veniturilor bugetelor locale” la capitolul 

„Diverse venituri”, cod 36.02, se introduce subcapitolul „Venituri din aplicarea prescripţiei 

extinctive”, cod 36.02.01. 

2. Potrivit Hotărârii Guvernului nr.804/2008, privind aprobarea nivelului şi a condiţiilor 

de aplicare a accizei reduse la motorina achiziţionată în perioada august - decembrie 2008 în 

vederea utilizării în agricultură, diferenţa dintre acciza redusă şi cea standard, se acordă 

producătorilor agricoli, care exploatează suprafeţe de teren agricol, individual sau în forme de 

asociere. În vederea înregistrării sumelor restituite reprezentând diferenţa de accize pentru 

motorina livrată cu acciză redusă, la capitolul „Accize”, cod 14.01 se introduce  subcapitolul 

„Accize de restituit/de compensat din vânzarea de motorina în agricultură *)”, cod 14.01.49. 

 3. Pentru evidenţierea distinctă a operaţiunilor ocazionate de rambursarea împrumuturilor 

care urmează sa fie preluate de către Ministerul Economiei si Finanţelor în baza art. 14 al 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică, în Clasificaţia 

economică a cheltuielilor bugetului de stat, se fac următoarele modificări: 

 - la Titlul 20  “BUNURI SI SERVICII”, la art. “Comisioane  şi alte costuri aferente 

împrumuturilor”, cod 20.24 se adaugă alineatul “Comisioane  si alte costuri aferente 

imprumuturilor preluate de MEF in baza OUG 64/2007”, cod 20.24.04; 

 - la Titlul 30, “DOBÂNZI” se adaugă art. “Dobanzi aferente  imprumuturilor preluate 

de MEF in baza OUG 64/2007”, cod 30.04; 

 -  la Titlul 81, “RAMBURSĂRI DE CREDITE”, se adaugă articolul “Rambursari de 

credite în contul imprumuturilor preluate de MEF in baza OUG 64/2007”, cod 81.03. 

   * 
*         * 

 Vă rugăm să dispuneţi măsurile corespunzătoare pentru introducerea modificărilor ce 

privesc activitatea dumneavoastră. 
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