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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 aplicarea prevederilor art. I, pct.4 din Hotărârea Guvernului nr. 

330/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 577/1997 

privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de 

interes local clasate şi alimentarea cu apă a satelor, în „Clasificaţia veniturilor 

bugetelor locale”, la capitolul „Subvenţii de la bugetul de stat”, cod 42.02, la 

subcapitolul  „Finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi 

alimentare cu apă a satelor”, cod  42.02.09, se introduce paragraful ”Finanţarea 

subprogramului privind canalizarea şi epurarea apelor uzate ”, cod 42.02.09.03.  

Sumele cheltuite de consiliile locale în cadrul acestui subprogram vor fi 

înregistrate în „Clasificaţia funcţionalǎ a bugetelor locale la capitolul „Protecţia 
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mediului”, cod 74.02, la subapitolul „Canalizarea şi tratarea apelor reziduale”, cod 

74.02.06, iar în clasificaţia economicǎ vor fi înregistrate potrivit naturii lor. 

 
2. Începând cu anul 2011  potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri 

financiare: 

2.1. În „Clasificaţia veniturilor bugetelor locale”: 

- la capitolul “Diverse venituri”, cod 36.02,  se introduc  subcapitolele  

“Taxe speciale”, cod 36.02.06 şi „Vǎrsaminte din amortizarea mijloacelor fixe”, 

cod 36.02.07; 

- la capitolul „Venituri din valorificarea unor bunuri”, cod 39.02, se 

introduce subcapitolul  „Depozite speciale pentru construcţii de locuinţe”, cod 

39.02.10. 

-la capitolul „Încasǎri din rambursarea împrumuturilor acordate”, cod 

40.02, denumirea subcapitolului  ”Sume din fondul de rulment pentru acoperirea 

golurilor temporare de casǎ”, cod 40.02.11 se modificǎ  în „Sume din excedentul 

anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casǎ”, acelaşi cod. 

2.2. „Clasificaţia veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetelor 

locale”, Anexa nr.11  la clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, 

aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1954/2005,  cu modificǎrile 

şi completǎrile ulterioare, se desfiinţeazǎ.  

* 
*   * 

 Vă rugăm să dispuneţi măsurile corespunzătoare pentru introducerea 

modificărilor ce privesc activitatea dumneavoastră. 

 

DIRECTOR GENERAL, 

       Ioana BURLĂ     
 


