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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. 15 din Hotărârea de Guvern nr.12/2009, privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Agenţia pentru
Serviciile Societăţii Informaţionale este instituţie publică cu personalitate juridică,
finanţată integral din venituri proprii în subordinea acestui minister.
Conform art.36, alin.4 din

Legea contabilităţii nr.82/1991 cu modificările şi

completările ulterioare, republicată, instituţiile publice şi celelalte persoane juridice, ai
căror conducători au calitatea de ordonator de credite, depun un exemplar din situaţiile
financiare trimestriale şi anuale la organul ierarhic superior, la termenele stabilite de
acesta.
Ca urmare, din „Clasificaţia in profil departamental a autorităţilor şi
instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii’’, anexa III la „Clasificaţia
indicatorilor privind finanţele publice’’, se elimină titularul „Agenţia pentru Serviciile
Societăţii Informaţionale”, cod nr. 14.
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2. În baza prevederilor art.1 din Ordonanţa de urgenţă

nr. 22/2009, se

înfiinţează Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii,
denumită în continuare ANCOM, ca autoritate publică autonomă cu personalitate
juridică, sub control parlamentar, finanţată integral din venituri proprii, prin
reorganizarea Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii, care se desfiinţează. Potrivit
alin.2, art. 12 din Ordonanţa, nr.22/2009, preşedintele ANCOM este ordonator principal
de credite.
Ca urmare, din „Clasificaţia in profil departamental a autorităţilor şi
instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii’’, anexa III la „Clasificaţia
indicatorilor privind finanţele publice’’,

denumirea

titularului „Autoritatea Naţională

pentru Comunicaţii”, cod nr. 08 se modifică în „Autoritatea Naţională pentru
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii”, acelaşi cod.
3. Potrivit prevederilor art. VI, pct. 1 din Legea nr. 76/2009 pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru
soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei o cotă de 25% din sumele
provenind din impozitele încasate din onorariile avocaţilor, ale notarilor publici şi ale
executorilor judecătoreşti se constituie venituri la bugetele locale iar sumele provenind
din taxele judiciare de timbru se constituie venituri la bugetele locale.
Ca urmare, în clasificaţia veniturilor bugetelor locale, la capitolul „Impozit pe
venit”, cod 03.02, se introduce subcapitolul „Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor
publici”, cod 03.02.17 iar taxele judiciare de timbru care se cuvin bugetului local se vor
înregistra la capitolul „Impozite si taxe pe proprietate”, cod 07.02 la subcapitolul
existent 07.02.03 care se va numi ”Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru” (se
elimină precizarea „ - restante la bugetele locale”).
Vă rugăm să dispuneţi măsurile corespunzătoare pentru introducerea
modificărilor ce privesc activitatea dumneavoastră.
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