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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.160/2012, pentru 

aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind 
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modificarea şi completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 şi Legii 

gazelor nr. 351/2004, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul 

Energiei, este o autoritate administrativă autonomă, cu personalitate 

juridică, sub control parlamentar, finanţată integral din venituri proprii. În 

baza prevederilor art. 2, alin.(1) şi alin.(6) din lege, cheltuielile curente şi de 

capital ale ANRE se asigură integral din venituri proprii iar preşedintele este 

ordonator principal de credite. 

 Ca urmare, în „Clasificaţia în profil departamental a autorităţilor şi 
instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii”, Anexa III, se 

introduce titularul „Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul 
Energiei”, cod 4. 
 

2. Potrivit prevederilor art.6, alin.(1) din Legea nr.152/1998, privind 

înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, resursele Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe se pot 

constitui şi din alocaţii de la bugetul de stat. 

Pentru evidenţierea distinctă a acestor sume, în Clasificaţia 
veniturilor bugetului institutiilor publice şi activitatilor finantate 
integral sau partial din venituri proprii, la capitolul „Subventii de la 

bugetul de stat”, cod 42.10., se introduce subcapitolul „Subvenţii pentru 
construcţia de locuinţe prin ANL” cod 42.10.56. 

 
            3. Potrivit prevederilor art.6, din Hotărârea Guvernului nr. 

2408/2004, privind metodologia de acordare de la bugetul de stat şi/sau de 

la bugetele locale a diferenţei dintre tarife şi costuri în transportul feroviar 

public de călători, fondurile necesare subvenţiilor pentru serviciile cuprinse 

în pachetul minim social în transportul feroviar se alocă din bugetul 

Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi/sau din bugetele 

locale.  



Având în vedere, interesul manifestat de unele administraţii locale pentru 

finanţarea transportului public de călători pe calea ferată, fapt semnalat si 

de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii prin adresa nr. 45014/2012, 

pentra reflectarea acestor cheltuieli în Clasificaţia funcţională a 
cheltuielilor bugetelor locale, la capitolul „Transporturi”, cod 84.02. se 

introduce subcapitolul „Transport feroviar”, cod 84.02.04. 

 

4. Potrivit prevederilor art.61 alin.(1) din Legea nr. 273/2006, privind 

finanţele publice locale, Consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti, după caz, pot aproba contractarea sau garantarea 

de împrumuturi interne ori externe pe termen scurt, mediu şi lung, pentru 

realizarea de investiţii publice de interes local, precum şi pentru 

refinanţarea datoriei publice locale. 

 Având în vedere faptul că investitiile finanţate din imprumuturi pot 

avea destinaţii diverse, pentru evidenţierea acestor sume, în Clasificaţia 
funcţională a cheltuielilor din credite externe, Anexa nr.6, şi 

Clasificaţia funcţională a cheltuielilor din credite interne, Anexa nr.7 se 

fac următoarele modificări: 

În Anexa nr.6: 
 la capitolul “Alte servicii generale”, cod 54.06., se introduce 

subcapitolul “Servicii publice comunitare de evidenţă a 

persoanelor”, cod 54.06.10; 

 la capitolul “Ordine publică şi siguranţă naţională”, cod 61.06., 

subcapitolul “Ordine publica”, cod 61.06.03, se introduce 

paragraful  “Poliţie locală”, cod 61.06.03.04; 

 la capitolul “Invăţământ”, cod 65.06., se introduce subcapitolul 

“Învatamânt postliceal”, cod 65.06.05 şi subcapitolul “Servicii 

auxiliare pentru educatie”, cod 65.06.11, cu paragrafele    



“Internate si cantine pentru elevi”, cod 65.06.11.03 şi “Alte 

servicii auxiliare”, cod 65.06.11.30; 

 la capitolul “Sanatate”, cod 66.06., se introduce subcapitolul 

“Servicii de sanatate publica”, cod 66.06.08 iar în cadrul 

subcapitolul “Servicii  medicale in unitati sanitare cu paturi”, cod 

66.06.06, se introduce  paragraful “Unitati medico-sociale”, cod 

66.06.06.03; 

 la capitolul “Cultura, recreere si religie”, cod 67.06., subcapitolul 

“Servicii recreative si sportive”, cod 67.06.05, se introduc  

paragrafele “Sport”, cod 67.06.05.01 şi “Tineret”, cod 

67.06.05.02; 

 la capitolul “Asigurari si asistenta sociala”, cod 68.06., se 

introduce subcapitolul “Unitati de asistenta medico-sociale”, cod 

68.06.12; 

 la capitolul “Protectia mediului”, cod 74.06., se introduce 

subcapitolul “Reducerea si controlul poluarii”, cod 74.06.03.; 

 

 la capitolul “Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare”, 

cod 83.06., subcapitolul “Agricultura”, cod 83.06.03., se introduc 

paragrafele “Protectia plantelor si carantina fitosanitara”, cod 

83.06.03.03, “Camere agricole”, cod 83.06.03.07 şi “Alte 

cheltuieli în domeniul agriculturii”, cod 83.06.03.30.; 
 

În Anexa nr.7: 
 la capitolul “Autoritati publice si actiuni externe”, cod 51.07. 

subcapitolul “Autoritati executive si legislative”, cod 51.07.01, se 

introduce paragraful “Autoritati executive”, cod 51.07.01.03; 



 la capitolul “Alte servicii generale”, cod 54.07. se introduce 

subcapitolul “Servicii publice comunitare de evidenţă a 

persoanelor”, cod 54.07.10; 

 se introduce capitolul “Aparare”, cod 60.07, cu subcapitolul 

“Apărare naţională”, cod 60.07.02; 

 la capitolul “Ordine publică şi siguranţă naţională”, cod 61.07., 

se introduce subcapitolul “Ordine publica”, cod 61.07.03, cu 

paragraful “Poliţie locală”, cod 61.07.03.04, subcapitolul 

“Protectie civila si protectia contra incendiilor”, cod 61.07.05 şi 

subcapitolul “Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice si 

sigurantei nationale”, cod 61.07.50; 

 la capitolul “Invăţământ”, cod 65.07. se introduce subcapitolul 

“Servicii auxiliare pentru educatie”, cod 65.07.11, cu paragrafele 

“Internate si cantine pentru elevi”, cod 65.07.11.03 şi “Alte 

servicii auxiliare”, cod 65.07.11.30; 

  la capitolul “Sanatate”, cod 66.07., se introduce subcapitolul 

“Servicii de sanatate publica”, cod 66.07.08 iar în cadrul 

subcapitolului “Servicii  medicale in unitati sanitare cu paturi”, 

cod 66.07.06, se introduce  paragraful “Unitati medico-sociale”, 

cod 66.07.06.03; 

 la capitolul “Cultura, recreere si religie”, cod 67.07., subcapitolul 

“Servicii recreative si sportive”, cod 67.07.05, se introduc  

paragrafele “Sport”, cod 67.07.05.01 şi “Tineret”, cod 

67.07.05.02; 

 la capitolul “Asigurari si asistenta sociala”, cod 68.07., se 

introduce subcapitolul “Unitati de asistenta medico-sociale”, 

cod, 68.07.12 şi subcapitolul “Alte cheltuieli in domeniul 

asigurarilor si asistentei  sociale”, cod 68.07.50 iar la 



subcapitolul “Prevenirea excluderii sociale” cod 68.07.15, se 

introduce  paragraful “Cantine de ajutor social” cod 68.07.15.02; 

 la capitolul “Protectia mediului”, cod 74.07. se introduce 

subcapitolul “Reducerea si controlul poluarii”, cod 74.07.03; 

 la capitolul “Combustibili si energie”, cod 81.07., se introduce 

subcapitolul “Alţi combustibili”, cod 81.07.07; 
 se introduce capitolul “Agricultura, silvicultura, piscicultura si 

vanatoare”, cod 83.07., cu subcapitolul “Agricultura”, cod 

83.07.03., iar în cadrul acestuia paragrafele “Protectia plantelor 

si carantina fitosanitara”, cod 83.07.03.03; “Camere agricole”, 

cod 83.07.03.07 şi “Alte cheltuieli în domeniul agriculturii”, cod 

83.07.03.30; 
 la capitolul “Transporturi”, cod 84.07., se introduce subcapitolul 

“Alte cheltuieli în domeniul transporturilor”, cod 84.07.50. 
 

                                   * 

*        * 

 

Vă rugăm să dispuneţi măsurile corespunzătoare pentru introducerea 

modificărilor ce privesc activitatea dumneavoastră. 

 

 

DIRECTOR GENERAL, 
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