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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. În baza prevederilor art.7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.9/2010, privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor 

în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumente 

structurale ale Uniunii Europene alocate României, sumele rezultate din 

executarea garanţiilor acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor 

pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - I.F.N. (FNGCIMM) în numele şi în 

contul statului se plătesc finanţatorului din bugetul de stat. 

 Pentru înregistrarea acestor cheltuieli, în clasificaţia funcţională a  
cheltuielilor bugetului de stat, la capitolul „Alte servicii publice generale”, cod 
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54.01, se introduce subcapitolul  „Sume rezultate din executarea garanţiilor 

acordate din bugetul de stat”, cod 54.01.15. În clasificaţia economică, pentru 

înregistrarea acestor sume, se introduce alineatul „Sume rezultate din 

executarea garanţiilor acordate din bugetul de stat”, cod 55.01.50. 

Sumele încasate din recuperarea creanţelor fiscale rezultate, potrivit 

art.12 din OUG nr.9/2010, constituie venituri ale bugetului de stat şi se virează 

într-un cont de venituri bugetare distinct.  Pentru înregistrarea acestor sume, în 
clasificaţia veniturilor bugetului de stat,  la capitolul „Diverse venituri”, cod 

36.01, se introduce subcapitolul „Venituri din recuperarea creanţelor fiscale” cod 

36.01.19.  

2. Potrivit prevederilor art.30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, pentru funcţionarea unor 

servicii publice locale, consiliile locale, aprobă taxe speciale. Veniturile obţinute 

din acestea se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru 

înfiinţarea serviciilor publice de interes local, precum şi pentru finanţarea 

cheltuielilor curente de întreţinere şi funcţionare a acestor servicii. 

 De asemenea, potrivit prevederilor art.62 alin.(1) din acelaşi act normativ, 

datoria publică locală se rambursează din veniturile proprii ale unităţii 

administrativ-teritoriale prevăzute la art. 5 alin.(1) lit. a), precum şi din veniturile 

beneficiarilor de împrumuturi garantate de autorităţile administraţiei publice 

locale. 

 În situaţia în care beneficiarii împrumuturilor garantate sunt servicii publice 

locale finanţate din taxe speciale, plata dobânzilor şi comisioanelor urmează a se 

face, potrivit legii, din veniturile acestora, prin bugetul veniturilor şi cheltuielilor 

evidenţiate în afara bugetului local. 

Având în vedere cele menţionate mai sus, în clasificaţia funcţională a 
cheltuielilor evidenţiate în afara bugetelor locale,  Anexa nr.11 la  clasificaţia  

indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor 

nr.1954/2005, se introduce capitolul 55.11 „Tranzacţii privind datoria publică şi 

împrumuturi”. 



3.  Potrivit prevederilor cap.5 „Finanţarea serviciilor de salubrizare” din 

Legea nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor, modificată şi 

completată, unul din principiile care stau la baza finanţării cheltuielilor acestor 

servicii este „recuperarea integrală prin tarife, taxe speciale sau subvenţii de la 

bugetul local a costurilor de operare şi a investiţiilor pentru înfiinţarea, reabilitarea 

şi dezvoltarea sistemelor de salubrizare”. 

 Pentru evidenţierea finanţării serviciilor de salubrizare înfiinţate în 

subordinea consiliilor locale ca servicii publice finanţate parţial din venituri proprii, 

în clasificaţia funcţională a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor 
finanţate integral sau parţial din venituri proprii (Anexa nr.10), aprobată prin 

Ordinul ministrului finanţelor nr.1954/2005, la partea de cheltuieli, la capitolul 

74.10 „Protecţia mediului”, se introduce subcapitolul 74.10.05 „Salubritate şi 

gestiunea deşeurilor” cu paragrafele : 74.10.05.01 „Salubritate” şi 74.10.05.02 

„Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor”. 

4. În vederea evidenţierii distincte a veniturilor încasate in baza 

Ordonanţei de urgenţă nr.34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie 

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 

concesiune de servicii,  cu modificările si completările ulterioare, în clasificaţia 

veniturilor bugetului de stat, la capitolul „Venituri din proprietate”, cod 30.01, la 

subcapitolul „Venituri din concesiuni şi închirieri *)”, cod 30.01.05 se introduce,  

paragraful „Venituri încasate din contractul de concesiune a unui serviciu public 

de interes naţional”, cod 30.01.05.04, care se va utiliza numai in execuţie. 

 5. Pentru facilitarea modului de recuperare prin executare silită a 

creanţelor reprezentând prejudicii aduse pădurii şi contravaloarea lucrărilor de 

regenerare neexecutate de proprietarii pădurii,  prevăzute în Legea nr.46/2008 a 

Codului silvic, cu modificările si completările ulterioare, in clasificaţia veniturilor 

bugetului de stat, la capitolul “Diverse venituri”, cod 36.01, se introduce  

subcapitolul intitulat “Sume provenind din executarea silită a debitelor 

reprezentând prejudicii aduse pădurii şi contravalorea lucrărilor de regenerare 

neexecutate”, cod  36.01.18. 



 6. În vederea evidenţierii  în execuţie a  sumelor alocate din Fondul de 

mediu pentru programe de mediu, aprobate prin Hotărârea Guvernului  

nr.82/2010 privind aprobarea  bugetului  de venituri şi cheltuieli al Fondului de 

mediu şi al Administraţiei Fondului de Mediu, precum şi a Listei Programelor 

finanţate din Fondul pentru mediu în anul 2010, în „Clasificaţia economică a 
cheltuielilor”  la titlul  „Transferuri interne”, cod 55.01, se introduc  alineatele 

„Transferuri interne către bugetele locale” cod 55.01.51 şi respectiv „Transferuri 

interne către operatorii economici” cod 55.01.52. 

* 
*   * 

 Vă rugăm să dispuneţi măsurile corespunzătoare pentru introducerea 

modificărilor ce privesc activitatea dumneavoastră. 

 

 

DIRECTOR GENERAL, 

       Ioana BURLĂ 
                                                                    


