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Către:                  
 
 
 
 
 
 
 
Ref:                  :Modificări în clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice 
De la                   :Dna. Dir. Gen. Ioana  Burlă  
Departament       :Direcţia Generală de Sinteză a Politicilor Bugetare  
Nr. Înregistrare    :353.438/09.11.2011 

Nr. pagini             :2 
 

    Vă comunicăm că, în aplicarea prevederilor art. 1 şi 2 din 

Hotărârea Guvernului  nr. 1.086/2011 privind repartizarea unor sume către 

bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, în clasificaţia 

indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin Ordinul ministrului 

finanţelor publice nr.1954/2005 se efectuează următoarele modificări: 

1. În „Clasificaţia veniturilor bugetelor locale”, la capitolul 42.02, 

„Subvenţii de la bugetul de stat”, denumirea subcapitolului „Subvenţii de la 

bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligaţiilor restante 

ale centralelor de termoficare”, cod 42.02.46 se modifică  în “Subvenţii de la 

bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligaţiilor restante 

către furnizorii de energie termică şi ale centralelor de termoficare”, acelaşi 

cod. 
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2. În „Clasificaţia economică a indicatorilor finanţelor publice”: 

2.1 La titlul VI „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice, la 

articolul 51.01 „Transferuri curente”, denumirea alineatul „Transferuri către 

bugetele locale pentru achitarea obligaţiilor restante ale centralelor de 

termoficare”, cod 51.01.50,  se modifică în  „Transferuri către bugetele 

locale pentru achitarea obligaţiilor restante către furnizorii de energie 

termică şi ale centralelor de termoficare” acelaşi cod . 

Modificarea efectuată permite evidenţierea sumelor ce vor fi alocate 

din bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor unităţilor administrativ-

teritoriale, cu această destinaţie.  

2.2 La titlul VII „Alte transferuri”, la articolul 55.01 „Transferuri interne” 

denumirea alineatului „Transferuri pentru achitarea obligaţiilor restante ale 

centralelor de termoficare”, cod 55.01.54  se modifică în „Transferuri pentru 

achitarea obligaţiilor restante către furnizorii de energie termică şi ale 

centralelor de termoficare”, acelaşi cod. 

Modificarea permite evidenţierea sumelor primite de unităţile 

administrativ-teritoriale din bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi 

transferate centralelor de termoficare, cu această destinaţie, după caz. 

                                                     * 

*        * 

Vă rugăm să dispuneţi măsurile corespunzătoare pentru introducerea 

modificărilor ce privesc activitatea dumneavoastră. 

 

DIRECTOR GENERAL, 

       Ioana BURLĂ  
Verificat: Şef serviciu  Dumitru Costache     

 
 
Întocmit: Consilier superior   Mircea Tătărâm 
                 
               Expert superior   Florin Daia     


