MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare

Nr. 232.663/13.10.2008

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.11 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr.339/2008 pentru aprobarea
Normelor de administrare a locuinţelor construite de ANL de care pot beneficia medicii
rezidenţi şi alţi tineri specialişti din sistemul de sănătate, Ministerul Sănătăţii Publice poate
acorda împrumuturi fără dobândă pe bază de convenţie, în vederea încheierii contractelor cu
furnizorii de utilităţi aferente blocurilor de locuinţe şi organizării administrării acestora în
condiţiile art.69 din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice cu modificările ulterioare.
Sumele respective vor fi încadrate în Clasificaţia economică a cheltuielilor la Titlul
„Imprumuturi”, cod 80, la articolul „Împrumuturi pentru instituţii şi servicii publice sau
activităţi finanţate integral din venituri proprii”, cod 80.03.
Pentru înregistrarea sumelor acordate de Ministerul Sănătăţii Publice activităţii
finanţate din venituri proprii, la partea de venituri a „Clasificaţiei idicatorilor privind
bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri
proprii”, Anexa 10 la clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin
Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1954/2005, la capitolul „Subvenţii de la bugetul de
stat”, cod 42.10, se introduce subcapitolul „Subvenţii de la bugetul de stat pentru instituţii
şi servicii publice sau activităţi finanţate integral din venituri proprii”, cod 42.10.38.
2. Potrivit art.26 din Partea a IV-a a Tratatului de Aderare a României şi Bulgariei la
Uniunea Europeană (Dispoziţii temporare): Bulgaria şi România plătesc 11,95 şi respectiv
29,88 MEUR in preţuri curente către Fondul de Cercetare pentru Cărbune şi Oţel prevăzut
în Decizia 2002/234/CECO a reprezentanţilor guvernelor statelor membre, întruniţi în cadrul
Consiliului, din 27 februarie 2002 privind implicaţiile financiare ale expirării Tratatului
CECO şi Fondul de Cercetare pentru Cărbune şi Oţel. Contribuţiile la Fondul de Cercetare
pentru Cărbune şi Oţel se efectuează în patru tranşe începând cu anul 2009.
Sumele respective, vor fi înregistrate în clasificaţia funcţională a bugetului de stat la
capitolul „Cercetare si dezvoltare in domeniul economic”, cod 86.01. În clasificaţia
economică pentru înregistrarea acestor sume, la titlul „Alte transferuri”, cod 55, la articolul
„Alte plăţi către UE”, cod 55.04, se introduce alineatul „Contribuţia României la Fondul
de Cercetare pentru Cărbune şi Oţel”, cod 55.04.02.

3. În baza prevederilor art.1751 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul
de procedură fiscală, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, ANAF poate
cesiona creanţele fiscale pe care le administrează.
Potrivit prevederilor art.36 din Ordinul ministrului economiei şi finanţelor
nr.1173/2008 pentru aprobarea procedurii privind cesiunea creanţelor fiscale administrate de
ANAF, adjudecatarul este obligat să plătească preţul, diminuat cu contravaloarea taxei de
participare, în lei, în numerar la unitatea de trezorerie şi contabilitate publică ce deserveşte
organul fiscal unde este înregistrat debitorul fiscal cedat sau prin decontare bancară, în cel
mult 5 zile de la data semnării contractului, urmând ca transferul dreptului de proprietate să
se realizeze la data plăţii preţului. Totodată, potrivit dispoziţiilor art.38 din acelaşi act
normativ, sumele reprezentând diferenţa de preţ între valoarea nominală a creanţelor şi preţul
de adjudecare a creanţelor fiscale se fac venit la bugetul de stat, în condiţiile art. 75 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare.
În vederea înregistrării sumelor ce se cuvin bugetului de stat, aşa cum se precizează
la art. 38 din actul normativ menţionat, la capitolul „Venituri din capital”, cod 39.01, se
introduce subcapitolul „Venituri obţinute în procesul de cesiune a creanţelor fiscale”, cod
39.01.08.
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Vă rugăm să dispuneţi măsurile corespunzătoare pentru introducerea modificărilor ce
privesc activitatea dumneavoastră.
DIRECTOR GENERAL,
Georgia BABICI
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