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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. Conform prevederilor art.1 şi ale art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.28/2013, pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare
locală, se aprobă Programul naţional de dezvoltare locală, coordonat de
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, compus din trei
subprograme, subprogramul “Modernizarea satului românesc”; subprogramul
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"Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor" şi subprogramul "Infrastructură
la nivel judeţean".
Potrivit art.8 finanţarea programului se asigură din transferuri de la
bugetul de stat, pe subprograme, din

fonduri aprobate anual cu această

destinaţie în bugetele locale ale unităţilor administrativ‐teritoriale beneficiare
şi din alte surse legal constituite.
În vederea evidenţierii acestor sume, în Clasificaţia indicatorilor privind
finanţele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice
nr.1954/2005, se fac următoarele completări:
•

În Clasificaţia economică a cheltuielilor, la titlul VI „Transferuri între

unităţi ale administraţiei publice”, cod 51, articolul „Transferuri de
capital”, cod 51.02, se introduc alineatele „Subprogramul Modernizarea
satului românesc”, cod 51.02.35; „Subprogramul Regenerarea urbană a
municipiilor şi oraşelor”, cod 51.02.36 şi „Subprogramul Infrastructură la
nivel judeţean”, cod 51.02.37.
•

În Clasificaţia veniturilor bugetelor locale, la capitolul „Subvenţii de

la bugetul de stat”, cod 42.02, se introduc subcapitolele „Finanţarea
subprogramului

Modernizarea

satului

românesc”,

cod

42.02.57,

„Finanţarea subprogramului Regenerarea urbană a municipiilor şi
oraşelor”, cod 42.02.58 şi „Finanţarea subprogramului Infrastructură la
nivel judeţean”, cod 42.02.59.

2. Potrivit prevederilor art.14, alin.(2) din OUG nr.63/2012 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009
privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, autorităţile
administraţiei publice locale pot asigura, la cererea de finanţare depusă de
către asociaţiile de proprietari, în baza hotărârii consiliului local şi în limita
fondurilor aprobate anual cu această destinaţie, finanţarea cheltuielilor
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aferente cotei de contribuţie ce revine proprietarilor/asociaţiei de proprietari
pentru activităţile/lucrările de intervenţie pentru creşterea performanţei
energetice a blocurilor de locuinţe.
Conform art.14, alin.(4) sumele avansate de către autorităţile
administraţiei publice locale pentru asigurarea cotei de contribuţie proprie a
proprietarilor/asociaţiilor de proprietari se recuperează prin taxa de reabilitare
termică, stabilită prin hotărâre a consiliilor locale sau a Consiliului General al
Municipiului Bucureşti.
Ca urmare în vederea evidenţierii acestor sume, în Clasificaţia
veniturilor bugetelor locale, la capitolul „Diverse venituri”, cod 36.02, se
introduce subcapitolul „Taxa de reabilitare termică”, cod 36.02.23, la secţiunea
de dezvoltare.
3. Potrivit prevederilor art.I, pct.4 din OUG nr.27/2013, pentru modificarea
şi completarea OUG. nr. 64/2009, privind gestionarea financiară a
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă,
precum şi pentru adoptarea unor măsuri financiare în vederea creşterii gradului
de absorbţie a fondurilor europene, după efectuarea verificărilor cererii de
plată, autoritatea de management virează beneficiarului valoarea cheltuielilor
rambursabile şi contravaloarea taxei pe valoarea adăugată neeligibile, aferentă
cheltuielilor eligibile, într‐un cont distinct de disponibil deschis pe numele
beneficiarilor, la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului. Acestea din urmă
virează suma totală primită de la autorităţile de management din contul de
disponibil deschis pe numele beneficiarilor în contul de venituri al bugetului
local “Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată”.
Ca urmare în clasificaţia veniturilor bugetelor locale şi în clasificaţia
veniturilor bugetului institutiilor publice şi activitatilor finantate integral sau
partial

din

venituri

proprii

la

capitolul

“Încasări

din

rambursarea

împrumuturilor acordate”, cod 40.02. şi respectiv 40.10, se introduce
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subcapitolul “Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de
plată”, cod 40.02.16 şi respectiv 40.10.16, la secţiunea de dezvoltare.
Totodată în clasificaţia economică a cheltuielilor la titlul VIII “Proiecte cu
finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, cod 56, se
introduc articolele:
• ”Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale în cadrul
mecanismului decontării cererilor de plată”, cod 56.32;
•

”Transferuri din bugetul de stat către instituţii publice finanţate
parţial sau integral din venituri proprii în cadrul mecanismului
decontării cererilor de plată”, cod 56.33;

• ”Transferuri din bugetul de stat către asociaţii de dezvoltare
intercomunitară în cadrul mecanismului decontării cererilor de
plată”, cod 56.34.

4. Potrivit prevederilor art.41 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011,
unităţile de asistenţă socială sunt structuri publice fară personalitate juridică
organizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum şi în cadrul
serviciului public de asistenţă socială din subordinea consiliilor judeţene,
consiliilor locale ale municipiilor şi oraşelor, consiliilor locale ale sectoarelor
municipiului Bucureşti şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti, prin care
autorităţile administraţiei publice locale acordă şi administrează serviciile
sociale. Finanţarea serviciilor sociale, în condiţiile legii se face din bugetul local,
din contribuţia beneficiarului şi/sau, după caz, a familiei acestuia, bugetul de
stat, precum şi din alte surse.
Ca urmare, în vederea unei mai bune reflectări a acestor sume, în Clasificaţia
economică a cheltuielilor, la Titlul VI “Transferuri între unităţi ale administraţiei
publice”, articolul 51.01 “Transferuri curente”, denumirea alineatului
“Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru finanţarea
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unităţilor de asistenţă medico‐sociale”, cod 51.01.39, se modifică în
“Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea unităţilor de asistenţă socială
şi medico‐sociale”, acelaşi cod.
*
*

*

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

DIRECTOR GENERAL,
Ioana BURLĂ
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