
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare,                             Nr. 120.428/17.03.2006                          

 

Vă comunicăm că, în clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin 

Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1954/2005 se fac următoarele modificări şi 

completări:  

1. Potrivit prevederilor art.1 din Legea nr.371/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Poliţiei Comunitare, se înfiinţează, la nivelul comunelor, municipiilor, oraşelor 

şi sectoarelor municipiului Bucureşti, Poliţia Comunitară ca serviciu public de interes local. 

Organizarea acestuia poate fi ca structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului 

propriu de specialitate al consiliilor locale sau ca serviciu public.  

 a. În situaţia în care Poliţia Comunitară este organizată ca serviciu public cu 

personalitate juridică, finanţat din venituri proprii şi subvenţii alocate de la bugetul local, 

veniturile şi cheltuielile ocazionate de finanţarea şi funcţionarea acestor servicii se vor 

înregistra astfel:  
În Anexa nr.2, “Clasificaţia indicatorilor privind bugetele locale” sumele alocate 

din bugetele locale pentru aceste servicii se vor evidenţia în clasificaţia funcţională la 

capitolul „Ordine publică şi siguranţă naţională”, cod 61.02, subcapitolul „Ordine publică” 

cod 61.02.03, paragraful „Poliţie Comunitară” 61.02.03.04, iar în clasificaţia economică la 

articolul „Transferuri curente”, cod 51.01, alineatul „Transferuri către instituţii publice”, 

cod 51.01.01. 

În Anexa 10 Clasificaţia indicatorilor privind bugetul instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii:  

- veniturile obţinute din serviciile prestate de Poliţia Comunitară,  se vor evidenţia, la 

capitolul „Venituri din prestări de servicii si alte activităţi”, cod 33.10, subcapitolul 

„Venituri din prestări de servicii”, cod 33.10.08.  

- cheltuielile, se vor înregistra în clasificaţia funcţională, la capitolul „Ordine 

publică şi siguranţă naţională”, cod 61.10, subcapitolul „Ordine publică”, cod 61.10.03,  la 

care se introduce  un paragraf distinct „Poliţie Comunitară”, cod 61.10.03.04. 

b. Când Poliţia Comunitară se organizează ca  structură fără personalitate juridică – 

direcţie, serviciu, birou sau compartiment – în cadrul aparatului propriu de specialitate al 

consiliilor locale, după caz, veniturile proprii obţinute din serviciile prestate de Poliţia 

Comunitară, se evidenţiază în “Clasificaţia veniturilor şi cheltuielilor  bugetelor locale”, la 
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capitolul „Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi”, cod 33.02, subcapitolul „Venituri 

din prestări de servicii”, cod 33.02.08, iar  cheltuielile se evidenţiază   în clasificaţia 

funcţională, la capitolul „Ordine publică şi siguranţă naţională”, cod 61.02, subcapitolul 

„Ordine publică” cod 61.02.03, paragraful „Poliţia Comunitară” 61.02.03.04. 

 

2. În baza prevederilor art.18 din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, 

bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, în localităţile rurale se organizează paza 

comunală, prin prestaţia locuitorilor, fiind prevăzută şi plata unei contribuţii de către 

persoanele care nu pot presta aceste servicii.  

În Anexa nr.2,  “Clasificatia indicatorilor privind bugetele locale”, veniturile 

obţinute din contribuţia persoanelor care nu pot presta   serviciul de pază comunală se 

înregistrează  la capitolul „Venituri din prestări de servicii si alte activităţi”, cod 33.02,  

subcapitolul „Venituri din prestări de servicii”, cod 33.02.08.  

În cazurile în care paza se efectuează şi prin alte forme prevăzute de lege, plata 

serviciului de paza comunală se va asigura din bugetele locale. 

Pentru înregistrarea cheltuielilor respective,  în clasificaţia funcţională, la capitolul 

„Ordine publică şi siguranţă naţională”, cod 61.02,  se introduce subcapitolul „Alte 

cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale”, cod 61.02.50.        

 

3. Potrivit  art.20, alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor,   

modificată şi completată prin Ordonanţa  Guvernului nr. 16/2006,  finanţarea cheltuielilor 

serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, fără personalitate juridică se 

asigură din bugetele locale. Conform prevederilor art. 211  din acelaşi act normativ, 

încasarile din   contravaloarea cărţii de identitate şi a cărţii de identitate provizorii sunt 

venituri proprii ale serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, sau al bugetului 

local în cazul în care serviciul nu are personalitate juridică. 

 Pentru serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, fără personalitate 

juridică, în   “Clasificaţia indicatorilor privind bugetele locale”, veniturile  şi cheltuielile 

se vor înregistra astfel: 

-Veniturile la capitolul “Venituri din prestări de bunuri şi alte activităţi”, cod 33.02, 

subcapitolul “Venituri din prestări de servicii”, cod 33.02.08.  
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  - Cheltuielile la capitolul “Alte servicii publice generale”, cod 54.02, subcapitolul  

“Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor”, cod 54.02.10. 

* 

*     * 

 Vă rugăm să dispuneţi măsurile corespunzătoare pentru introducerea modificărilor ce 

privesc activitatea dumneavoastră. 

 

 

DIRECTOR GENERAL, 

G. Oprea 


