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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.34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.103/2013, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014,
precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, se autorizează Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice să evidenţieze distinct "Programul
Naţional de Dezvoltare Locală", la capitolul 70.01 "Locuinţe, servicii şi dezvoltare
publică", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice". La Programul
Naţional de Dezvoltare Locală se prevăd sumele cumulate aprobate şi nedeschise
aferente subprogramelor prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 28/2013.
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Ca urmare 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 introduce alineatul „Programul Naţional de Dezvoltare Locală”,
cod 51.02.38.
• În Clasificaţia veniturilor bugetelor locale, la capitolul „Subvenţii de la
bugetul de stat”, cod 42.02, se introduce subcapitolul „Finanţarea
Programului Naţional de Dezvoltare Locală”, cod 42.02.65.

2. Potrivit prevederilor art.43, alin(2), lit.b) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.99/2013, cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013,
pentru finanţarea unor lucrări de împădurire în bugetul Ministerul Mediului şi
Schimbărilor Climatice, la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură şi
vânătoare", titlul 55 "Alte transferuri", la un alineat distinct, se prevede suma de
35.000 lei.
Ca urmare în Clasificaţia economică a cheltuielilor la titlul VII, “Alte
transferuri”, cod 55, articolul “Transferuri interne”, cod 55.01, se introduce
alineatul “Transferuri pentru finanţarea lucrărilor de împădurire”, cod 55.01.55.
*
*

*

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