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De la                   :Dna. Dir. Gen. Ioana  Burlă  
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Nr. pagini             :5 
 

    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 

efectuează următoarele modificări: 

 

1. Potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010,  

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, bugetele 

locale sunt structurate pe 2 secţiuni: secţiunea de funcţionare şi secţiunea 
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de dezvoltare, care pot avea atât în faza de proiect cât şi pe parcursul 

exerciţiului bugetar şi la închiderea acestuia, excedent sau deficit.  

Pentru evidenţierea excedentului/deficitului pe cele 2 secţiuni se fac 

următoarele modificari: 

1.1 În „Clasificaţia funcţională a bugetelor locale”, la capitolul  

”Excedent”, cod 98.02, se introduc subcapitolele „Excedentul secţiunii de 

funcţionare” cod 98.02.96, respectiv „Excedentul secţiunii de dezvoltare” 

cod 98.02.97 iar la capitolul „Deficit” cod 99.02. se introduc subcapitolele 

„Deficitul secţiunii de funcţionare” cod 99.02.96 şi subcapitolul „Deficitul 

secţiunii de dezvoltare” cod 99.02.97. 

1.2 În „Clasificaţia funcţională, a bugetului instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii”,  la 

capitolul „Excedent” cod 98.10, se introduce subcapitolul „Excedentul 

secţiunii de funcţionare” cod 98.10.96 şi „Excedentul secţiunii de 

dezvoltare” cod 98.10.97, iar la capitolul „Deficit” cod 99.10. se introduce 

subcapitolul „Deficitul secţiunii de funcţionare” cod 99.10.96 şi 

subcapitolul „Deficitul secţiunii de dezvoltare” cod 99.10.97. 

1.3 În mod corespunzător, în Clasificaţia economică, Anexa nr.I  la 

Titlul XVIII “Rezerve, excedent/deficit”, la articolul „Excedent” cod 92.01, 

se introduce alineatul „Excedentul secţiunii de funcţionare” cod 92.01.96 

şi alineatul „Excedentul secţiunii de dezvoltare” cod 92.01.97 iar la 

articolul „Deficit” cod 93.01. se introduce alineatul „Deficitul secţiunii de 

funcţionare” cod 93.01.96 şi alineatul „Deficitul secţiunii de dezvoltare” 

cod 93.01.97. 
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2. Potrivit prevederilor art.3 alin.(5) din Hotărârea Guvernului 

nr.1165/2011, privind utilizarea fondurilor alocate prin Fondul de Solidaritate 

al Uniunii Europene pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile 

operaţiunilor de urgenţă întreprinse în scopul înlăturării pagubelor 

provocate de inundaţiile din perioada 23 iunie 2010 - 31 iulie 2010, 

beneficiarii finali ai sumelor primite de România din Fondul de Solidaritate 

al Uniunii Europene pot fi şi unităţile administrativ-teritoriale. 

De asemenea, potrivit art. 4 alin.(3) din acelaşi act normativ,  sumele ce 

se alocă unităţilor administrativ-teritoriale, în calitatea de beneficiari finali, 

se înregistrează distinct ca venit al bugetului local. Pentru evidenţierea 

sumelor ce se alocă unităţilor administrativ-teritoriale, în calitatea de 

beneficiari finali ai sumelor primite de România din Fondul de Solidaritate al 

Uniunii Europene, în Clasificaţia veniturilor bugetelor locale, Anexa 

nr.2, la capitolul „Transferuri voluntare, altele dacât subvenţiile” cod 37.02 

se introduce subcapitolul „Sume  primite din Fondul de Solidaritate al 

Uniunii Europene„ cod 37.02.05. 

 

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

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 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. În vederea 

evidenţierii acestor sume în Clasificatia funcţională a cheltuielilor din 

credite externe, Anexa nr.6 şi Clasificatia funcţională a cheltuielilor din 

credite interne, Anexa nr.7, se fac următoarele modificări: 
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3.1. La capitolul „Alte servicii publice generale” cod 54.06 şi 

respectiv cod 54.07 se introduce subcapitolul „Alte servicii 

publice generale” cod 54.06.50 şi respectiv cod 54.07.50.   

3.2. La capitolul „Cultura, recreere şi religie” cod 67.06 şi 

respectiv cod 67.07  se introduce subcapitolul „Servicii 

recreative şi sportive” cod 67.06.05 şi respectiv cod 

67.07.05, cu paragraful „Întreţinere grădini publice, 

parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement” cod 

67.06.05.03 şi respectiv cod 67.07.05.03. 

3.3. La capitolul  „Asigurări şi asistenţă socială” cod 68.06 şi 

respectiv cod 68.07 se introduce subcapitolul „Creşe” cod 

68.06.11 şi respectiv cod 68.07.11. 

 

4. Potrivit prevederilor art.3 din Legea nr.52/2011, privind exercitarea 

unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, raportul dintre 

zilier şi beneficiar se stabileşte fără încheierea unui contract de muncă, 

registrul de evidenta utilizat fiind definit ca document de evidenta a 

lucratorilor auxiliari conform Ordinului 1439/2011, pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011.  

 Conform Sistemului European de Conturi ESA 95 remunerarea 

salariatilor este definita ca plată în bani sau în natură pe care angajatorii o 

plătesc angajaţilor în schimbul muncii prestate. 

Prin urmare¸ relatia zilier – beneficiar aşa cum este prevazută de lege 

nu este similară cu cea de angajat- angajator. 

Având în vedere precizările de mai sus, plata activităţi desfasurată de 

zilieri poate fi  considerata o prestare de servicii, şi deci încadrată la Titlul II 

Bunuri şi servicii. 
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                                                     * 

*        * 

Vă rugăm să dispuneţi măsurile corespunzătoare pentru introducerea 

modificărilor ce privesc activitatea dumneavoastră. 

 

DIRECTOR GENERAL, 

       Ioana BURLĂ  

 

 

 

 
Verificat: Şef serviciu  Dumitru Costache     

 
 
Întocmit: Expert superior   Florin Daia     


