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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:
1.

Potrivit prevederilor art.1, alin.(1) din Legea nr.246/2007, a fost

înfiinţat Institutul de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României, cu
personalitate juridică si sub control parlamentar. În baza prevederilor art. 9,
alin.(1) din lege, preşedintele Institutului are calitatea de ordonator principal
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de credite iar potrivit prevederilor art.4, alin. (1) cheltuielile curente şi de
capital ale Institutului se finanţează din venituri proprii şi din subvenţii de la
bugetul de stat, subvenţii ce vor fi acordate începând cu data de 1 ianuarie
2013.
Ca urmare începând cu data de 1 ianuarie 2013, în „Clasificaţia în
profil departamental cuprinzând autorităţi publice, ministere, celelalte
organe ale administraţiei publice centrale, judeţe şi municipiul
Bucureşti”,

aprobată

prin

Ordinul

ministrului

finanţelor

publice

nr.1954/2005, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce titularul
„Institutul de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României”, cod
55.
Totodată începând cu aceeaşi dată în „Clasificaţia în profil
departamental a autorităţilor şi instituţiilor publice finanţate integral
din venituri proprii”, Anexa III la clasificaţia indicatorilor privind finanţele
publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1954/2005, se
elimină titularul „Institutul de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al
României”, cod 19.
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, a fost desfiinţat bugetul veniturilor şi cheltuielilor
evidenţiate în afara bugetului local.
O parte din programele naţionale care se adresează autorităţilor
administraţiei publice locale şi care potrivit prevederilor legale, se derulau
prin conturi de disponibilităţi şi ale căror venituri şi cheltuieli erau reflectate
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în bugetul veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local, au
rămas în prezent fără posibilitatea reflectării lor în buget.
Cu urmare cheltuielile aferente acestor programe se vor reflecta în
clasificatia bugetelor locale astfel:
2.1. Sumele acordate din bugetul de stat administratiilor locale conform
prevederilor art.1, al Anexei 1 la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
51/2006, pentru subventionarea accesului la locuinţe proprietate personală,
vor fi inregistrate în Clasificaţia veniturilor bugetelor locale, la capitolul
„Subvenţii de la bugetul de stat” cod 42.02 unde se introduce subcapitolul
„Subvenţii pentru sprijinirea construirii de locuinţe” cod 42.02.54, destinat
secţiunii de funcţionare a bugetului local.
La partea de cheltuieli aceste sume se vor evidenţia în clasificaţia
funcţională la capitolul „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică” cod 70.02,
subcapitolul „Locuinte” cod 70.02.03 iar în clasificaţia economică pentru
evidenţierea acestor sume la titlul X „Alte cheltuieli”, se introduce articolul
„Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuinţe”, cod 59.35.
2.2. Sumele acordate din bugetul de stat potrivit prevederilor alin.(2) art.6,
din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 74/2007, privind asigurarea
fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează
a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari, pentru finanţarea
programelor de investiţii în construcţia de locuinţe sociale vor fi înregistrate
în Clasificaţia venituriilor bugetelor locale, la capitolul „Subvenţii de la
bugetul de stat” cod 42.02 unde se introduce subcapitolul „Subvenţii pentru
finanţarea locuinţelor sociale” cod 42.02.55, destinat secţiunii de dezvoltare
a bugetului local.
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La partea de cheltuieli aceste sume se vor evidenţia în clasificaţia
funcţională la capitolul „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică” cod 70.02,
subcapitolul „Locuinte” cod 70.02.03 iar în clasificaţia economică la titlul
70 „Cheltuieli de capital”.

*
*

*

Vă rugăm să dispuneţi măsurile corespunzătoare pentru introducerea
modificărilor ce privesc activitatea dumneavoastră.
DIRECTOR GENERAL,
Ioana BURLĂ

serviciu Dumitru Costache
Verificat: Şef serviciu Dumitru Costache

Întocmit: Expert superior Florin Daia
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