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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. Art I. pct.9 din Ordonanţa de urgentǎ nr.107/2010 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sǎnǎtǎţii stabileşte cǎ
pentru persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social,
potrivit Legii nr.416/2001 cu modificarile şi completǎrile ulterioare, contribuţia de
asigurǎri sociale de sǎnǎtate se suportǎ de cǎtre bugetul de stat.
Ca urmare, începând cu 1 ianuarie 2011, în „Clasificaţia veniturilor Fondului
Naţional de Asigurǎri Sociale de Sǎnǎtate”, la capitolul „Subvenţii de la bugetul de
stat”, cod 42.05, se introduce

subcapitolul “Contribuţii de asigurǎri de sǎnǎtate

pentru persoanele beneficiare de ajutor social”, cod 42.05.47.
2. În aplicarea prevederilor art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea evidenţierii sumelor
din excedentul anului precedent ce vor fi utilizate ca sursă de finanţare a cheltuielilor
secţiunii de dezvoltare, precum şi pentru evidenţierea distinctǎ a sumelor din excedent
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pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunilor de funcţionare şi
dezvoltare, în „Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice locale”, la partea
de venituri se fac urmatoarele modificǎri:
2.1. Denumirea

indicatorului “Sume din excedentul anului precedent pentru

acoperirea golurilor temporare de casǎ”, cod 40.02.11 se modificǎ în “Sume din
excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casǎ ale secţiunii
de funcţionare”, acelaşi cod.
2.2. Se introduce indicatorul “Sume din excedentul anului precedent pentru
acoperirea golurilor temporare de casǎ ale secţiunii de dezvoltare ”, cod 40.02.13.
Aceşti indicatori nu se utilizează în faza de programare, ci numai în execuţie.
2.3. Se introduce indicatorul “Sume din excedentul bugetului local utilizate
pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare”, cod 40.02.14.
Acest indicator nu se utilizează în faza de programare, ci numai în execuţie
pentru a reflecta sumele provenite din excedentul anilor precedenti, ce urmează a fi
utilizate, potrivit hotărârilor autorităţilor deliberative şi destinaţiei date de finanţator,
după caz, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare.
Acest indicator reflectă sumele cu care se diminuează în execuţie deficitul
programat al secţiunii de dezvoltare şi nu poate avea valori mai mari decât acesta.

*
* *
Vă rugăm să dispuneţi măsurile corespunzătoare pentru introducerea
modificărilor ce privesc activitatea dumneavoastră.
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