NOTĂ privind modalitatea de derulare a finanţării şi transferului fondurilor din
bugetele consiliilor judeţene în bugetul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară:
În data de 9 iulie 2008 s-a primit de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi
Locuinţelor o informare privind modalitatea de derulare a finanţării şi transferului
fondurilor din bugetele consiliilor judeţene în bugetul Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară.
Această informare s-a bazat pe două adrese primite de la Ministerul Economiei şi
Finanţelor, Direcţia Generală de Sinteză a Politicilor Bugetare şi Direcţia Generală de
Metodologie Contabilă şi Instituţii Publice.
Astfel, modalitatea de transfer a sumelor alocate din bugetul local pentru constituirea
Asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară şi pentru realizarea proiectelor propuse de
acestea este următoarea:
Sumele alocate din bugetul local se vor evidenţia în clasificaţia economică la Titlul VII
„Alte transferuri“, art. 55.01 „Transferuri interne“, alin. 55.01.42 „Transferuri din
bugetul local către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară“. În clasificaţia
funcţională aceste sume se vor evidenţia pe capitole şi subcapitole în funcţie de
natura proiectului de dezvoltare pentru care se alocă sume din bugetul local.
Modalitatea de reflectare în contabilitate a operaţiunilor legate de transferurile financiare
din bugetele consiliilor locale în bugetele Asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară este
următoarea:
Transferurile se reflectă în conformitate cu prevederile Normelor metodologice
privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice şi Planul de
conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate
prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1971/2005, cu modificările şi
completările ulterioare, astfel: 673 „Transferuri interne“ – „Finanţarea de la
bugetele locale“.
Anexat sunt prezentate cele două adrese de la Ministerul Economiei şi Finanţelor.
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