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 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare 

Nr.121.335/05.06.2007                                             

 

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, cu 

modificările şi completările ulterioare,  se fac următoarele modificări:  

1. Potrivit prevederilor art.8 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului 

de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, finanţarea proiectelor din cadrul 

Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural şi a celor din cadrul Programului de dezvoltare a 

infrastructurii unor baze sportive din spaţiul rural, se face din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată. 

Ca urmare, în clasificaţia veniturilor bugetelor locale, la capitolul „Sume defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată”, cod 11.02, denumirea subcapitolului „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru programul 

de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural”, cod 11.02.07, se modifică în  „Sume defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru dezvoltarea infrastructurii şi a bazelor sportive din spaţiul rural”, acelaşi cod. 

În  mod corespunzător,  în clasificaţia veniturilor bugetului de stat, la capitolul „Sume defalcate din taxa 

pe valoarea adăugată (se scad)”, cod 11.01, denumirea subcapitolului „Sume defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural (se scad)”, cod 11.01.07 se modifică în  

„Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru dezvoltarea infrastructurii şi a bazelor sportive din spaţiul 

rural(se scad)”,  acelaşi cod. 

2. Potrivit  art.12, alin. (1) din Legea nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei 

Naţionale de Integritate se înfiinţează Agenţia Naţională de Integritate, autoritate administrativă autonomă, cu 

personalitate juridică. În baza art.15,alin (1) şi (2) din lege, finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale 

Agenţiei se asigură integral din bugetul de stat iar preşedintele Agenţiei are calitatea de ordonator principal de 

credite. 

Ca urmare, în Anexa II, „Clasificaţia în profil departamental cuprinzând autorităţi publice, ministere, 

celelalte organe ale administraţiei publice centrale, judeţe şi municipiul Bucureşti”, se introduce titularul 

„Agenţia Naţională de Integritate”, cod 30. 

* 

*         * 

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

dumneavoastră. 

DIRECTOR GENERAL, 

G. Oprea 


