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Către:                  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ref:                    :Modificări în clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice 
De la                   :Dna. Dir. Gen. Georgia Babici  
Departament       :Direcţia Generală de Sinteză a Politicilor Bugetare  
Nr. Înregistrare    :280.525/06.04.2009 

Nr. pagini             :3 
 
 

     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. 170, alin. (6^1) din Legea învăţământului nr.84/1995 

cu modificările şi completările ulterioare, „Instituţiilor de învăţământ 

superior acreditate li se alocă un fond distinct pentru dezvoltarea 

instituţională din bugetul alocat Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 

Inovării”. Pentru înregistrarea acestor sume, în clasificaţia economică a 

bugetului de stat, la Titlul “Transferuri intre unităţi ale administraţiei 

publice”, la articolul “Transferuri curente”, cod 51.01 se introduce alineatul 

“Transferuri pentru dezvoltarea instituţională  a învaţământului superior”, 

cod 51.01.47. 
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 2. Potrivit art.165, alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 

privind Codul de procedura fiscală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, „În cazul vânzării la licitaţie a bunurilor imobile 

cumpărătorii pot solicita plata preţului în cel mult 12 rate lunare, cu un 

avans de minimum 50% din preţul de adjudecare a bunului imobil şi cu 

plata unei majorări de întârziere”. La alin. (4) al aceluiaşi articol, se 

prevede că „suma reprezentând majorarea de întârziere nu stinge 

creanţele fiscale pentru care s-a început executarea silită şi constituie 

venit al bugetului corespunzător creanţei principale”.  

 Având în vedere faptul că aceste majorări de întârziere au caracterul 

unor dobânzi, sumele respective  vor fi încadrate la capitolul „Venituri din 

dobânzi” astfel: 

- pentru bugetul de stat la subcapitolul  „Alte venituri din dobânzi”, cod 

31.01.03; 

- pentru bugetul asigurărilor sociale de stat la subcapitolele „Venituri din 

dobânzi ale bugetului de asigurări sociale de stat”, cod 31.03.05 şi 

respectiv „Venituri din dobânzi ale sistemului de asigurări de accidente de 

muncă şi boli profesionale”, cod 31.03.06; 

- pentru bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate la 

subcapitolul „Alte venituri din dobânzi”, cod 31.05.03; 

- pentru bugetul asigurărilor de şomaj, la subcapitolele  „Alte venituri din 

dobânzi”, cod 31.04.03 şi respectiv „Venituri din dobânzi la fondul de 

garantare pentru plata creanţelor salariale”, cod 31.04.04. 

3. Potrivit prevederilor art.8, art.10 şi art.11 din OUG nr.50/2008, 

pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, cu modificările şi 

completările ulterioare şi art. 6 din Normele metodologice de aplicare ale 

acestui act normativ aprobate prin HG nr.686/2008, diferenţa între suma 

achitată anterior, cu titlul de taxă specială pentru autoturisme şi 
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autovehicule şi cuantumul rezultat din aplicarea prevederilor privind taxa 

pe poluare pentru autovehicule, se restituie la cererea contribuabilului.  

 În vederea evidenţierii în sistemul de administrare a creanţelor 

fiscale a sumelor  rezultate ca diferenţă între taxa specială pentru 

autoturisme şi autovehicule şi taxa de poluare pentru autovehicule, care 

urmează a se restitui de la bugetul de stat, la partea de venituri, la 

capitolul „Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe 

desfăşurarea de activităţi”, cod 16.01, se introduce subcapitolul „Taxa de 

poluare pentru autovehicule, de compensat/restituit”, cod 16.01.10. 

 Vă rugăm să dispuneţi măsurile corespunzătoare pentru 

introducerea modificărilor ce privesc activitatea dumneavoastră. 

 

 

DIRECTOR GENERAL, 

       Georgia BABICI 
        
                                                                       
 


